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ВСТУП 

 

Процес підготовки висококваліфікованих спеціалістів та реальний 
запит суспільства істотно підвищують рівень вимог до майбутніх фахівців, 
змінюють зміст і структуру завдань, які студент має  вирішувати самостійно. 

Згідно з положенням «Про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти 
України від 08.04.1993 р., практика є невід’ємною складовою процесу 
підготовки спеціалістів у ВНЗ і проводиться на оснащених відповідним 
чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в 
організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, 
культури, торгівлі і державного управління.  

Практика студентів у цілісному навчально-виховному процесі 
спрямована на: 

– оволодіння різноманітними видами професійної діяльності; 
– отримання особистого досвіду роботи у різних професійних ролях; 
– самовдосконалення у професійній майстерності. 

Метою проходження практики є оволодіння студентами сучасними 
методами, формами організації та знаряддями праці у галузі їх майбутньої 
професії, формування у них, на базі одержаних у  вищому навчальному 
закладі знань, професійних умінь і  навичок для прийняття самостійних 
рішень під час конкретної роботи у  реальних ринкових і виробничих умовах, 
виховання потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх 
застосовувати  у  практичній діяльності. 

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її 
проведення при одержанні потрібного і достатнього обсягу практичних знань 
і умінь відповідно до різних  освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, 
спеціаліст, магістр. 

Наскрізна програма практик складається на підставі ОКХ, ОПП, 
«Методичних рекомендацій по складанню програм практик студентів вищих 
навчальних закладів» (затверджених наказом № 31-5/97 Міністерства освіти 
України від 14.02.1996р.). 

Наскрізна програма практик є навчально-методичним документом, що 
визначає порядок проведення та зміст шести видів практики з напряму 
підготовки 0306 - «Менеджмент і адміністрування» професійного 
спрямування: «Менеджмент організацій  і адміністрування».  

Наскрізна програма складена на підставі освітньо-кваліфікаційних 
характеристик бакалавра, спеціаліста, магістра, а також на основі освітньо-

професійної програми підготовки фахівців.  
Програма розрахована на студентів трьох освітньо-кваліфікаційних 

рівнів підготовки: «бакалавр» (з терміном навчання чотири роки), 
«спеціаліст», (з терміном навчання п’ять років), «магістр» (з терміном 
навчання 5,5 років).  
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Основна мета наскрізної  програми полягає у чіткому плануванні та 
регламентуванні всієї діяльності студентів і керівників практик протягом 
того періоду навчального процесу, що проводиться на базі практики.  

Програма передбачає планове, поетапне засвоєння студентами 
практичних і професійних навичок і застосування у реальних умовах 
теоретичних знань, отриманих під час вивчення дисциплін з циклів 
загальноекономічної та професійної підготовки зі спеціальності 
«Менеджмент організацій і адміністрування». 

Основні складові наскрізної програми практик: 

І. Організаційна та науково-методична робота зі студентами. 
ІІ. Контроль і керівництво практикою. 
ІІІ. Аналіз та оцінка результатів практики. 

Програми практик складені на підставі Положення про проведення 
практики студентів вищих навчальних закладів в Україні; наказу 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, методичних 
рекомендацій по складанню програми практики студентів вищих навчальних 
закладів України і відповідають навчальному та робочому планам зі 
спеціальності, освітньо-кваліфікаційній характеристиці та Державним 
стандартам. 

Навчальним планом підготовки фахівців за напрямом підготовки 
«Менеджмент», освітньо-кваліфікаційного рівня  «бакалавр», напряму 
підготовки 6.030601 – «Менеджмент»;  освітньо-кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст», за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і 
адміністрування»; освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», за 
спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування, 
передбачено наступні види практик (Таблиця 1). 

Таблиця 1 
Форма 

навчання 

Освітньо – 

кваліфікаційний 
рівень 

Курс Вид практики 

 

 

 
Денна, 

заочна 

 

 

 
Бакалавр 

1 Навчальна практика «Вступ до фаху» 

3 Виробнича практика 

3 Виробничий тренінг на первинних посадах 
бакалаврів з менеджменту в навчально-

тренінговій лабораторії бізнес-центру 

4 Переддипломна практика 

Спеціаліст 5 Виробнича практика 

Переддипломна практика 

Магістр  

5 

Виробнича практика 

Переддипломна практика 

Тривалість кожного з видів практики регламентується відповідним 
графіком навчального процесу.  
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І.  ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ  
 

1.1 . Мета та завдання  проведення практики 

 
Практика студентів  є важливою складовою підготовки 

висококваліфікованих кадрів. 
Нормативне забезпечення проведення практик: 

 Про вищу освіту: Закон України. 
 Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів в Україні: Наказ Міністерства освіти і науки України. 
 Освітньо-професійні програми, освітньо-кваліфікаційні 

характеристики, Державні стандарти. 
 Робочі навчальні плани зі спеціальностей. 
 Програми практик. 

 
Метою практики є  оволодіння студентами сучасними методами, 

формами організації та засобами праці в галузі їх майбутньої професії, 
формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, 
професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час 
конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання 
потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в 
практичній діяльності.  

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її 
проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і 
умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів: бакалавр, 
спеціаліст, магістр.  

 Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності або спеціалізації, 
їх форми, тривалість, терміни проведення визначаються в навчальних планах.  

На молодших курсах одним із завдань практики є оволодіння 
студентами професією, що відповідає фаху навчання.  

Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика 
студентів, яка проводиться перед виконанням бакалаврської кваліфікаційної 
роботи або дипломного проекту. Під час цієї практики поглиблюються та 
закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, 
добирається фактичний матеріал для виконання кваліфікаційної роботи, 
дипломного проекту або складання державних екзаменів.  

Основними завданнями проходження практики під час навчання  є: 
- ознайомлення із майбутньою професією менеджера; 
- вивчення практичної організації діяльності господарюючих суб’єктів 

та принципів їх функціонування; 
- отримання навиків використовувати теоретичні знання на практиці та 

робити конструктивні висновки на підставі показників діяльності 
підприємств; 
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- апробація наукових досліджень, проведених під час навчання у ВНЗ у 
відповідних сферах господарювання; 

- отримання досвіду роботи на підприємствах; 
- визначення майбутніх перспектив своєї професійної діяльності. 
 

1.2 Бази практик 

 

Усі види наскрізної практичної підготовки студентів з напряму 
менеджмент,  проводяться на підприємствах (організаціях) виробничої та 
невиробничої сфер, що є юридичними особами, у Бізнес-центрі НУВГП. За 
погодженням з кафедрою «Менеджменту» в окремих випадках практика 
може проводитися в науково-дослідних і проектних інститутах, на 
профілюючих кафедрах університетів. 

Місця і бази практики визначаються договорами, що укладаються 
університетом і підприємствами (організаціями), умовами контрактів, 
заявками підприємств, організацій, власним вибором місця практики 
студентами.  

При підготовці спеціалістів за цільовими договорами з підприємствами 
(організаціями), бази практики передбачаються в цих договорах. В тих 
випадках, коли підготовка спеціалістів здійснюється за заявами фізичних 
осіб, бази практики забезпечуються інститутом або цими особами, що 
визначаються умовами договору.  

При наявності вакантних посад в організаціях - базах практики, які 
співпадають з переліком посад в кваліфікаційній характеристиці з підготовки 
бакалавра (спеціаліста), рекомендується об'єднувати проходження практики з 
роботою на цих посадах. При цьому студент повинен в повній мірі виконати 
як програму практики, індивідуальне завдання, так і оформити всі необхідні 
документи в строки відповідно з навчальним планом.  

 

1.3 Організація і керівництво практикою 

 

Відповідальність за організацію практики, її проведення і контроль 
покладається на випускову кафедру менеджменту НУВГП. 

Завідувач кафедри  «менеджменту» і відповідальний за організацію і 
проведення практики на кафедрі:  

-  здійснюють організаційне керівництво практикою студентів і контроль 
за її проведенням;  

-  організують практику студентів на кафедрі відповідно до положення 
про практику;  

-  призначають з числа досвідчених викладачів керівників практики 
студентів від кафедри;  

-  розподіляють студентів по місцях практики, готують і формують 

необхідну документацію по направленню студентів на практику;  
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-  забезпечують студентів необхідною навчально-методичною 
документацією з питань практики;  

-  готують і проводять організаційні збори студентів перед початком 
практики;  

- формують комісію з прийому і захисту звітів про практику, 
розробляють графік її засідань і беруть участь у її роботі;  

- після закінчення практики готують звіт про її підсумки і представляють 
його в навчальну частину університету;  

- організують на кафедрі збереження звітів і щоденників студентів по 
практиці.  

В обов’язки керівника практики від кафедри входить:  
-  контроль перед початком практики підготовленості баз практики та 

проведення відповідних заходів до прибуття студентів - практикантів;  
-  забезпечення проведення організаційних заходів перед від’їздом 

студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з 
техніки безпеки; видача студентам необхідних документів (направлення, 
програми, щоденника, індивідуального завдання); видача конкретних завдань 
по курсовому або дипломному проектуванню; роз’яснення програми 
практики та графіків її проходження; повідомлення студентів про порядок 
захисту звітів про практику, який затверджується кафедрою;  

-  забезпечення високої якості проходження студентами практики, 
перевірка її суворої відповідності навчальним планам і програмам;  

-  контроль виконання студентами правил внутрішнього трудового 
розпорядку на базі практики;  

-  методичне керівництво роботою студентів по написанню звітів про 
проходження практики, аналізу зібраних матеріалів;  

-  перевірка звітів і щоденників студентів по завершенні практики, 
написання відгуку про їх роботу,  

-  участь у роботі комісії з захисту звітів про практику;  
-  подання  письмового звіту про проведення практики із зауваженнями і 

пропозиціями щодо удосконалення практики студентів.  
Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики 

забезпечується викладачами кафедри менеджменту НУВГП, які 
закріплюються за видами практики. 

Проведення  практики забезпечується такими документами: 
 програма практики; 
 гарантійний лист з підприємства – бази практики; 
 щоденник практики; 
 звіт про проходження студентом практики. 

Загальне керівництво практикою на підприємстві здійснюється 
головними фахівцями або їх заступниками, безпосереднє керівництво 
покладається на керівників структурними підрозділами та на окремих 
висококваліфікованих спеціалістів. 
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Відповідальність за організацію практики на підприємстві (організації) 
покладається на директора, який призначає керівника виробничої практики 
студентів наказом по підприємству.  

 

Керівник практики від підприємства:  

-  готує проект наказу щодо зарахування студентів на практику;  
-  організовує робочі місця студентам-практикантам та знайомить 

студентів з організацією роботи;  
-  проводить інструктаж по техніці безпеки;  
-  проводить екскурсії на підприємстві;  
-  контролює дотримання студентами правил внутрішнього трудового 

розпорядку, трудової дисципліни та правил безпеки;  
-  складає графік проходження студентами практики;  

Керівник практики від підприємства зобов'язаний: 

 влаштувати студентів на робочі місця, забезпечити проведення 
інструктажу з техніки безпеки і охорони праці; 

 підготувати наказ про зарахування студента на практику у 
підприємстваі на посаді (стажера, практиканта); 

 провести бесіду про зміст та особливості  діяльності менеджера на 
підприємстві або його підрозділі; 

 всебічно сприяти дотриманню студентами графіку та виконанню 
програми практики, консультувати студентів, залучати їх до виконання 
виробничих завдань; 

 вживати необхідні виховні та адміністративні заходи щодо 
студентів, які порушують правила внутрішнього трудового розпорядку 
підприємства та повідомляти про це керівника практики від НУВГП;  

 ознайомитися зі звітами студентів. Надати відгук у щоденнику про 
результати проходження практики і попередню оцінку. 

 

1.4 Обов'язки студентів під час проходження практики 

 

Під час проходження практики студенти зобов’язані:  
-  взяти участь в організаційних заходах перед початком практики, 

одержати необхідну документацію з проходження практики, індивідуальне 
завдання, консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;  

-  своєчасно прибути на базу практики та інформувати керівника 
практики від університету про прибуття;  

-  погодити з керівником практики від підприємства графік виконання 
програми та суворо його дотримуватися; погодити з керівництвом 
підприємства (організації) місце практики, посади, які буде займати студент, 
під час її проходження;  

-  дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог 
трудового законодавства, передбачених для працівників бази практики;  
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-  вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки 
безпеки і виробничої санітарії;  

-  регулярно спілкуватись з керівником практики від кафедри, 
виконувати його розпорядження та рекомендації;  

-  в повному обсязі виконати всі завдання, передбачені програмою 
практики і завдання керівника практики від кафедри;  

-  вести щоденник встановленої форми, в якому записувати виконану 
роботу;  

-  не пізніше як за день до закінчення строку практики, одержати відгук 
та оцінку керівника практики від підприємства (організації);  

-  написати, оформити та захистити звіт з практики ( захист може 
відбуватися безпосередньо на базах практики).  

Тривалість робочого часу студентів під час проходження практики 
регламентується Кодексом законів про працю України і складає – 36 годин на 
тиждень  

Перед початком практики студент має отримати:  направлення на 
практику; програму практики, індивідуальне завдання, щоденник з  практики. 

Перед відбуттям на практику студент  проходить на кафедрі 
менеджменту інструктаж з техніки безпеки і охорони праці. 

Після закінчення практики студент повинен подати на кафедру:  
- щоденник з практики; 
- звіт про проходження практики оформлений відповідно до 

стандарту; 

- характеристику-відгук з місця практики. 
 

Студенти-практиканти повинні: 
- систематично вести записи у щоденнику практики, фіксувати обсяг 

та зміст виконаної за день роботи; 
- підготувати та надати на кафедру  менеджменту  звітність: 
1. Звіт про проходження практики, засвідчений печаткою 

підприємства (окрім Навчальної  практики «Вступ до фаху»). 

2. Індивідуальне завдання.  
3. Щоденник практики, підписаний керівником практики від 

підприємства і завірений печаткою підприємства. 
Студент, який не виконав програму з практики, отримав негативний 

відгук про роботу або незадовільну оцінку при захисті звіту, направляється 
повторно на практику під час студентських канікул або відраховується із 
університету. 

На студентів-практикантів, які порушують правила внутрішнього 
розпорядку та виробничої дисципліни, керівниками баз практики можуть 
накладатися стягнення, про що повідомляється ректору університету. Ректор 
вирішує питання подальшого проходження практики та перебування 
студента в університеті. 
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1.5 Форми і методи контролю проходження практики 

На кафедрі менеджменту під час проходження практики студентами 
використовується система поточного і підсумкового контролю.  

Робота студентів контролює керівник практики від підприємства та 
кафедри.  

Керівники проводять контроль за відвідуванням студентами баз 
практики, дотриманням ними режиму роботи, а також проходження практики 
відповідно до встановленого графіку, що фіксується студентами в 
щоденниках з практики та підтверджується підписом керівника практики від 
підприємства кожен день. Перевіряються поточні записи з виконаних питань 
програми, а також підсумковий звіт з практики. 

Звіт про практику здається на кафедру протягом двох днів після 
повернення студента з практики.  

Після завершення терміну  практики студенти звітуються про 
виконання програми практики та індивідуального завдання. Формою 
звітності студента є письмовий звіт. 

Зразок титульного аркуша звіту з практики наведено у додатку 1. 

Розділи і окремі питання звіту повинні бути чітко виділені, викладені в 
логічній послідовності та конкретизовані. 

Текст звіту поділяють на розділи, підрозділи і пункти відповідно до 
структури програми практики. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, 
формул тощо, подають арабськими цифрами без знаку №. Таблиці та 
ілюстративний матеріал, які розміщені на окремих сторінках, включають до 
загальної нумерації сторінок безпосередньо після тексту, де вони згадуються 
вперше. Ілюстрації (графіки, діаграми тощо) позначають словом „Рис." і 
нумерують послідовно у межах розділу. Посилання на ілюстрації вказують 
порядковим номером ілюстрації, наприклад „Рис. 1.2". Пояснювальний 
підпис „Рис. 1.2 ..." здійснювати під ілюстрацією. 

Кожна таблиця повинна мати назву, яка пишеться над таблицею 
симетрично до тексту. Слово „Таблиця" та безпосередньо її назва 
починається з великої літери. У кожній таблиці заголовки граф повинні 
починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони 
складають єдине ціле. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. 
Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на іншу сторінку, 
зазначивши „Продовження табл. 1.2". На всі таблиці мають бути посилання в 
тексті, при цьому слово „таблиця" пишуть скорочено, наприклад „табл. 1.2". 
Слово „Таблиця" пишеться з правої сторони аркуша. 

Обсяг основної частини звіту становить 15-40 стандартних аркушів 
(формат А4) друкованого (1,5 інтервалу, шрифт 14) чи рукописного тексту. 
Межі аркуша мають бути наступних розмірів: ліве поле - 25 мм, праве - 10 

мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм. 
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Звіт друкується (або пишеться) на стандартних аркушах, повинен 
включать титульну сторінку (див. додаток), пояснювальну частину зі 
схемами, малюнками, фото та висновками з можливими пропозиціями та 
власними судженнями щодо існуючих на підприємстві проблем та 
рекомендації удосконалення елементів системи менеджменту. У кінці звіту 
наводиться перелік використаної літератури та додатки.  

Звіт з  практики має бути написаний державною мовою, стиль - 

науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок; послідовність 
- логічна. Усі сторінки текстової частини повинні мати наскрізну нумерацію.  

Захист з практики проходить перед  призначеною комісією з двох осіб 
за участю викладача – керівника практики від університету.  

Залік з практики диференційований. 
 

1.6 Критерії оцінювання результатів практики   
 

У цілому якісно виконаний звіт з практики оцінюється маскимально 
100 балами. Кількість балів знімається за порушення вимог: 

1. Невідповідне оформлення (неохайність; шрифт та інтервал не 
відповідає встановленим нормам; відсутня або неправильна нумерація 
сторінок; неправильне оформлення графічного матеріалу тощо) – 5-15 балів. 

2. Несвоєчасне затвердження плану, несвоєчасна реєстрація звіту з 
практики, несвоєчасне подання до захисту – 5 балів. 

3. Вступ не відповідає стандарту– 5- 10 балів. 
4. Відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладення – 5-10 

балів. 
5. Виклад теоретичної частини не відповідає вимогам (відсутність 

глибини, всебічності, повноти викладення, визначення дискутивних питань 
тощо) – 5-10 балів. 

6. Відсутність табличного та ілюстративного матеріалу, його аналізу та 
прив'язки до змісту тексту – 5- 20 балів. 

7. Відсутність визначених проблем у вивченні теми, шляхів їх 
вирішення, відсутність власної точки зору та аргументації – 5-20 балів. 

8. Невідповідність висновків вимогам (відсутність зв’язку з 
результатами дослідження, підсумків з розглянутих питань) – 5 балів. 

9. Неправильно оформлений список літератури – 5 балів. 
Кількість балів за виконання звіту з практики визначає керівник при 

його перевірці. При захисті звіту з практики студентом кількість балів може 
бути змінена. 
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Таблиця 2 

Оцінка за проходження практики 

Сума 
балів 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 Відмінно („5”) 
82-89 Дуже добре („4”) 
74-81 Добре („4”) 
64-73 Задовільно („3”) 
60-63 Достатньо („3”) 
35-59 Незадовільно („2”) - перездача 

1-34 Незадовільно („2”) - повторний курс 

При незадовільній оцінці (до 59 балів) звіт з практики переробляється 
та подається на повторне оцінювання. 

Підсумкова оцінка виставляється комісією колегіально за наступними  
критеріями: 

  "відмінно" - студент при написанні звіту виконав основні завдання 
практики  та індивідуальне завдання, зробив висновки з урахування 
причинно-наслідкових зв'язків перебігу явищ (процесів), при цьому при 
захисті показав вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, 
абстрагувати і конкретизувати, класифікувати і систематизувати матеріали 
та запропоновував ряд заходів щодо вдосконалення діяльності 
підприємства, до розробки яких підійшов творчо.  
 "добре" - студент при написанні звіту виконав основні завдання 

практики  та індивідуальне завдання, зробив  висновки з урахуванням 
причинно-наслідкових зв'язків і механізмів (алгоритмів) перебігу явищ 
(процесів), при цьому при захисті достатньо проявив отримані вміння та 
навички щодо роботи з документацією та інформацією щодо результатів 

роботи  підприємства.  
 "задовільно" – студент при написанні звіту виконав основні завдання 

практики та індивідуальне завдання, але зроблені висновки без урахування 
причинно-наслідкових зв'язків і механізмів (алгоритмів) перебігу явищ 
(процесів), при цьому при захисті не достатньо проявив отримані вміння та 
навики щодо роботи з документацією та інформацією щодо результатів 
роботи  підприємства. 

 

ПАМ'ЯТКА З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

Чітке дотримання правил техніки безпеки під час проходження практики є 
обов’язковим для всіх студентів. 

За два тижні до початку проходження практики студенти повинні пройти 
інструктаж з техніки безпеки, а безпосередньо перед початком практики - 

інструктаж. 
Правила безпеки, які необхідно дотримуватися студентам під час 

практики: 
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- дотримуватися вимог, які ставляться до пасажирів залізниці та 
автотранспорту; 

- виконувати тільки доручену роботу; 
- на підприємстві дотримуватися тільки тих маршрутів, які вказані 

керівником практики; 
- дотримуватися норм санітарії та гігієни; 

ІІ. НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА «ВСТУП ДО ФАХУ» ДЛЯ 
СТУДЕНТІВ ОКР «БАКАЛАВР» 

 

2.1. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

Навчальна практика "Вступ до фаху" для студентів 1 курсу освітньо-

кваліфікаційного рівня „бакалавр” є невід'ємною складовою навчального 
процесу з підготовки бакалаврів. Практика спрямована на закріплення 
теоретичних знань і набуття навичок самостійного аналізу діяльності 
підприємства, ознайомлення з основними підрозділами організації та 
вивчення технологічних процесів, що відбуваються на підприємстві.  

 Навчальна практика «Вступ до фаху» є практикою професійного 
спрямування, а саме – основою уявлення про майбутню професію, вивчення 
професійних функцій майбутніх менеджерів  у різних сферах господарського 
діяльності, ознайомлення з їхніми функціональними обов’язками на підставі 
посадових інструкцій, вивчення  аспектів організаційного устрою підприємств 
різних напрямів діяльності та форм власності.  

      Практика має екскурсійний характер і проводиться на провідних 
підприємствах та в організаціях різних форм власності, видів господарської 
діяльності, організаційно-правового статусу, що є юридичними особами і 
відповідають вимогам програми, а також  в тренінговому центрі Бізнес-

центру НУВГП протягом одного тижня (1,5 кредити). 
Формування баз практики здійснюється кафедрою менеджменту за 

погодженням із відділом практики НУВГП та підприємствами, установами.  

Метою навчальної практики є:  
   - оволодіння студентами сучасними методами та формами професійної 
діяльності, поглиблення та систематизація знань студентів шляхом 
вирішення виробничо-ситуаційних проблем, демонстрація на конкретних 
практичних прикладах ролі фахівців з  менеджменту організацій у 
підвищенні конкурентоспроможності підприємства,  
   - ознайомлення та набуття навичок і вмінь інформаційно-аналітичної 
діяльності для вирішення проблем управління підприємницькими 
структурами в сучасних умовах господарювання; 

- ознайомлення і набуття вміння адаптувати теоретичні знання, викладені в  
спеціальній літературі, до практичних умов, передовий досвід 
підприємництва до умов діяльності конкретного підприємства; 

- ознайомлення студентів із сучасними методами та формами організації 
управління на підприємстві; 

-систематизація, закріплення та розширення практичних знань та вмінь, що 
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виконують на підприємстві менеджери; 
- ознайомлення із основними функціональними обов’язками підприємства. 

Під час навчальної практики студенти ознайомлюються з 
кваліфікаційними вимогами до фахівців за вибраною спеціальністю, 
основними видами, завданнями та змістом діяльності. 
 

Відповідно до мети визначено такі завдання практики:  

- на відповідному рівні поглибити, навчитись застосувати теоретичні та 
методологічні основи, концепцію і методи логістики, етапи її розвитку, 
логістичні системи, їх види та характеристику, методи моделювання 
логістичних систем, логістичні канали й логістичні ланцюги, їх 
характеристику, інформаційну систему в логістиці, види логістичних 
інформаційних систем та принципи їх створення, ознайомити з напрямами 
підвищення конкурентоспроможності організації та особистої ефективності 
менеджерів тощо; 
- на відповідному рівні поглибити, навчитись застосувати теоретичні та 
методологічні основи, концепцію і методи менеджменту організацій, етапи 
його розвитку, сформувати розуміння економічної сутності, характеристик і 
ролі організацій як об’єктів управління, сформувати вміння і навички 
управління організаційними процесами та організаційною поведінкою 
персоналу, ознайомити з напрямами підвищення конкурентоспроможності 
організації та особистої ефективності менеджерів тощо; 
- вивчити структуру організації та особливості її функціонування; 
- вивчити нормативно-правову базу діяльності установи, в якій 
проводиться навчальна практика; 
- ознайомитися з функціональними обов’язками, особливостями, формами 
і методами роботи менеджера – працівника установи, що є базою практики; 
- вивчити вимоги до особистісних якостей і професійної діяльності 
менеджера – працівника установи, що є базою практики; 
- формувати власну етику і культуру професійної поведінки; 
- навчитись аналізувати власну професійну діяльність; 
- дотримуватися правил розпорядку закладу, де проводиться навчальна 
практика; 
- розвивати в собі необхідні професійні якості менеджера. 

 

2.2 Методичні рекомендації до проходження практики і оформлення 
звіту 

 

Студенти в процесі проходження навчальної практики 
ознайомлюються з організаційною структурою, особливостями 
функціонування та нормативно-правовою базою організації, де проводиться 
практика, з формами, метою, засобами, методами організації діяльності, 
професійних цінностях, традиціях тощо. 
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 Під час проходження навчальної практики студенти вивчають теоретичні 
питання, які передбачені програмою практики та знайомиться з їх 
виконанням у реальних практичних умовах (на підприємствах). 

На базі практики студенти повинні ознайомитися зі всіма напрямами 
діяльності підприємства, виявити проблеми та перспективи його розвитку. 

Екскурсії під час практики проводяться з метою надбання студентами 
найбільш повної уяви про базу практики, її структуру,  взаємодію її окремих 
підрозділів, діючу систему управління. Кількість годин, що відводиться на 
заняття та екскурсії для студента, не повинна перевищувати шести годин на 
тиждень. 

Звіт з навчальної практики є документом, який дозволяє оцінити отримані 
практичні навички та закріпити теоретичні знання. 

Звіт повинен мати наступний рекомендований зміст: 
Вступ - розкриваються поняття  управління підприємством, особливості 

сучасного менеджменту в ринкових умовах. 
Розділ 1. Загальна характеристики об’єктів. В цьому розділі необхідно: 
 охарактеризувати тип та статус підприємства (назва, дату створення, 

юридичну адресу, форму власності, належність до певної організаційно-
правової форми, основні цілі та обмеження діяльності, місію, загальну 
стратегію, види діяльності). Номенклатуру виробів або послуг, галузеву 
належність згідно з класифікацією; 

 ознайомитися із структурою підприємства, по можливості навести 
організаційну структуру в звіті, охарактеризувати рівні управління на об’єкті 
практики (вищий, середній, низовий), основні завдання керівників та 
підрозділів цих рівнів; 

 охарактеризувати методи управління, що застосовуються на підприємстві 
для визначення і досягнення поставлених цілей; 

 відобразити виробничу структуру підприємства; 

 охарактеризувати виробничий (операційний) процес виготовлення 
продукції (надання послуги); перелічити основні види сировини та 
матеріалів, які використовують у технологічному процесі і оцінити їх 
витрати на одиницю продукції; 

 в довільній формі описати задачі і функції всіх виробничих структур 
(допоміжних і обслуговуючих підрозділів); 

 по можливості охарактеризувати функцію діяльності кадрової служби 
підприємства, визначити кадрову політику, охарактеризувати технологію 
розвитку персоналу і розвиток ділової кар’єри, систему навчання 
працівників, підвищення кваліфікації, систему атестації працівників; 

 на основі спостереження і опитування оцінити морально-психологічний 
клімат в колективі. 

Висновки - зробити висновки за результатами спостереження та 
опитування під час практики. Сформулювати оцінку і пропозиції (бачення) 
відносно вдосконалення об’єкту дослідження.             
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Список використаної літератури. Наводиться повний перелік 
використаних та інших матеріалів і літератури, які використовуються 
студентом при написанні звіту. 

Для студентів напряму підготовки «Менеджмент» професійного 
спрямування   «Менеджмент організацій і адміністрування» планується 
виконання  індивідуальних завдань з практики або написання ессе. Як 
приклад, це може бути : 
          - написання реферату за напрямом «Історія розвитку та сучасні 
концепції менеджменту організацій». 
         -аналіз бібліотечних ресурсів, Інтернет-джерел та формування 
особистого фонду навчальної літератури за фахом. 
        -складання глосарію основного понятійного апарату “Менеджменту”  
(30 -50 термінів). 
    -складання характеристики – презентації підприємства, куди здійснено 

ознайомчу екскурсію. 
    -характеристика основних функцій, видів менеджменту  та стилів 
управління, тощо. 
 Індивідуальні завдання та тематику ессе формує керівник практики від 
навчального закладу.       

Після завершення терміну навчальної практики студенти звітуються про 
виконання програми практики та індивідуального завдання у формі 
письмового звіту. 

Приблизний загальний обсяг звіту з практики – 10-15 сторінок. 
Результати навчальної практики студентів оцінює викладач-керівник 

диференційованим заліком згідно критеріїв оцінки роботи студента - 
практиканта і повноти їх звіту (табл. 3). 

Таблиця 3 

Критерії оцінки роботи студентів-практикантів 

№ 
Бали 

(від 1 до…) Назва критерію 

1 10 Присутність на організаційних зборах  
2 5 Вчасне проходження інструктажу з техніки 

безпеки (з підписом в журналі) 
3 40 Своєчасне прибуття на об’єкти практики 

4 10 Активність студента (конспектування, 
формулювання запитань) 

5 10 Участь в роботі бригади з написання звіту з 
практики, повнота звіту, своєчасність написання 

6 20 Персональне звітування, ерудованість, знання, 
надбані в процесі практики 

7 5 Толерантність в (поведінці) спілкуванні 
Всього  100  

 -10 Відсутність на об’єкті практики (на 1 об’єкті) 
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Оцінка "відмінно" ставиться студенту за умову повного та своєчасного 
виконання ним програми практики без суттєвих зауважень і ґрунтовних 
відповідей на запитання; 

"добре" - за умови виконання програми практики на 80% і чітких 
відповідей на запитання; 

"задовільно" - за умови виконання програми практики на 60% і чітких 
відповідей на більшість запитань. 

 
ІІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОКР «БАКАЛАВР» 

 

3.1 Організація проведення Виробничої практики для студентів 
ОКР «бакалавр»  

Згідно навчального плану, виробнича практика є невід’ємною 
частиною підготовки бакалаврів професійного спрямування «Менеджмент 
організацій і адміністрування».  

Виробнича практика  для бакалаврів покликана сформувати у студентів 
професійні вміння, навички роботи у підрозділах підприємств, що виконують 
функції менеджменту. 

Базами практики можуть бути середні та великі  підприємства різних 
форм власності, де є організаційна структура, система менеджменту, 
підрозділи логістики, збуту, постачання, кадрові підрозділи, виробнича 
структура та фінансовий менеджмент. 

  Метою виробничої практики для бакалаврів є: 
- поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань і набуття 

необхідних практичних навичок і досвіду роботи в галузі управлінської, 
збутової, планово-економічної, маркетингової, логістичної  діяльності 
підприємства, проведення аналізу діяльності підприємства – бази практики за 
основними напрямами: виробнича, фінансова, збутова, маркетингова, 
кадрова, інвестиційна, інноваційна, зовнішньоекономічна. 

Завдання виробничої практики для бакалаврів: 
1) отримання практичного досвіду роботи на підприємствах у якості 

менеджерів;  
2) формування уявлення у студентів основних принципів організації 

діяльності підприємств; 
3) опанування студентами організаційно-технологічних процесів 

менеджменту на підприємстві; 
4) набуття студентами професійних умінь і навичок для прийняття 

самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що виникають на 
підприємствах під час виконання ключових  управлінських функцій; 

 У результаті проходження практики студент повинен:  
Знати: 

- функції менеджера,  
- типи організаційних структур підприємства; 
- принципи побудови організаційних структур підприємства; 
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- завдання та напрями діяльності основних функціональних 
підрозділів підприємства; 

- основні сфери діяльності служб, що відповідають за проходження 
матеріального потоку підприємства; 

- методи дослідження діяльності підприємства; 
- ключові показники оцінки діяльності підприємства; 
- напрямки вдосконалення діяльності підприємства. 
 

Вміти: 
- аналізувати фінансову та іншу звітність підприємства та 

документи, які регламентують його діяльність; 
- самостійно здійснювати пошук потрібної інформації про стан 

роботи підприємства на ринку, аналізувати її; 
- виявляти основні чинники, що обумовлюють фактичний стан 

діяльності підприємства; 
- розкривати основні тенденції його розвитку; 
- вивчати організаційні та логістичні процеси на підприємстві; 
- пропонувати науково обґрунтовані висновки та пропозиції щодо 

удосконалення окремих  процесів або їх взаємодії; 
Набути: навички  організаційно-управлінської, виконавчої, 

аналітичної та дослідницької роботи на підприємстві в сучасних умовах.  
 Під час проходження виробничої практики для бакалаврів, студенти 

практиканти повинні ознайомитися зі статутом підприємства, нормативно – 

правовими документами, що регламентують діяльність підприємства, 
формою власності, видами діяльності, організаційною структурою, 
посадовими інструкціями, розподілом обов’язків між працівниками, 
специфікою діяльності різних служб та відділків підприємства, фінансовою 
звітністю, результатами господарської діяльності підприємства  та робити 
висновки щодо діяльності підприємства. Особливу увагу студенти повинні 
приділити аналізу та вивченню інформаційних матеріалів, пов’язаних із 
виконанням індивідуального завдання.  

 Виробнича практика для бакалаврів повинна стати першим етапом 
підготовки та збору матеріалів для написання студентами дипломної роботи 
спеціаліста або магістра, на якому вони повинні визначитися з напрямом  та 
об’єктом її дослідження. 

 Проходження виробничої практики та написання звіту з практики 
повинно виконувати основні цілі, досягнення яких є необхідним для 
результативності навчального процесу майбутніх менеджерів і написання у 
майбутньому студентами дипломної роботи, яка б мала практичне значення: 

- вивчення практичного досвіду діяльності підприємств у сфері 
менеджменту; 

- оволодіння навичками майбутньої професії; 
- вміння отримувати та аналізувати необхідну інформацію за обраною 

темою дослідження; 
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- вміння формувати  конструктивні висновки та робити пропозиції на 
підставі проведених досліджень щодо підвищення ефективності діяльності 
підприємства за різними напрямами діяльності підприємства у сфері 
менеджменту; 

- проводити апробацію висновків та пропозицій на наукових 
конференціях. 

 За підсумками проходження виробничої практики бакалаврів, 
студенти повинні виконати, оформити та здати на кафедру менеджменту 
організацій та логістики звіт з проходження практики, який є результативною 
формою  практики. 

Проходження виробничої практики бакалаврів повинно відповідати 
календарному плану виробничої практики (Таблиця 4) 

Таблиця 4 

Календарний план виробничої практики бакалаврів 

№ Назва виду діяльності Термін 
виконання 

1 Інструктаж з техніки безпеки * 

2 Вивчення установчих документів підприємства — бази 
практики 

* 

3 Вивчення й аналіз організаційної структури управління 
підприємством 

* 

4 Ознайомлення із посадовими інструкціями менеджерів. * 

5 Дослідження системи менеджменту на підприємстві  

6 Аналіз показників виробничої діяльності підприємства * 

7 Проведення аналізу організації робочого дня менеджера. * 

8 Правове забезпечення управлінської та організаційної 
діяльності підприємства. 

 

9 Організація інформаційного забезпечення діяльності 
менеджерів. 

* 

10 Складання схем комунікаційних зв’язків на підприємстві.  

11 Виконання індивідуального завдання практики * 

12 Підготовка матеріалів та написання звіту з практики * 

* Терміни виконання завдань визначає керівник практики від ЗНУ 

Зміст виробничої бакалаврської практики відповідає її завданням  та 
включає такі питання: 

- практичне освоєння особливостей та організації виробничої та 
логістичної діяльності на досліджуваному підприємстві; 

- оцінка ефективності її здійснення. 
Під час практики студенти можуть працювати (по можливості) на 

штатних посадах (з оплатою або без оплати). Окрім того, під час практики 
студенти можуть залучатись адміністрацією для надання допомоги базі 
практики. Для того, щоб ця праця носила організований характер, вона 
повинна суворо відповідати профілю навчання і по тривалості не заважати 
виконанню учбових завдань. 
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В період проходження практики студентам слід суворо дотримуватись 
прийнятих на підприємстві правил охорони праці і протипожежної безпеки з 
обов'язковим проходженням ними інструктажів (вступного і на кожному 
конкретному місці праці). 

   Під час проходження виробничої бакалаврської практики виконання 
індивідуального завдання є дуже важливим етапом роботи, оскільки це 
завдання видається згідно з темою обраною студентом для подальшої 
дослідницької роботи. 

  Тематика індивідуальних завдань охоплює широке коло питань, 
пов'язаних з проведенням досліджень ефективності виробничих та 
логістичних процесів на підприємстві, управління персоналом, системи 
планування, системи якості, маркетингової діяльності, організації 
матеріально-технічного забезпечення на принципах логістики, логістичним 
управлінням у виробництві, оптимізацією дистрибуційних мереж та іншими 
складовими логістичної системи (Додаток Г). 

Індивідуальні завдання повинні бути орієнтовані на проведення 
конкретних розрахунків параметрів організаційних процесів підприємства 
(наприклад, розрахунок рівнів запасів, маршрутів перевезень, потреби в 
матеріальних ресурсах тощо).  

Індивідуальні завдання видаються керівником практики перед 
початком практики та оформлюються окремою сторінкою у звіті з 
проходження практики за підписом керівника (Додаток Д). 

Матеріали, отримані студентом під час виконання індивідуального 
завдання повинні використовуватись під час підготовки доповідей на 
наукову студентську конференцію та наукових статей. 

Заняття під час практики можуть проводитись у вигляді лекцій, 
семінарів, практичних та лабораторних робіт. Для їх проведення залучаються 
найбільш кваліфіковані  співробітники бази практики. Планування і 
проведення їх здійснюється спільно з керівниками практики від кафедри та 
бази практики. 

Консультації керівника практики від ЗНУ проводяться щодня під час 
проходження практики у відповідності із навчальним планом, та повинні 
координувати діяльність студентів під час практики та написання ними звіту 
з виробничої практики. 

Зміст основних організаційних етапів виробничої практики: 
1. Організаційні збори. Інструктаж з техніки безпеки. 
       Перед початком практики, керівник практики від ЗНУ, проводить 

установчі збори з виробничої практики, де ознайомлює студентів – 

практикантів із метою, завданнями виробничої практики, календарним 
планом проведення практики, дає індивідуальні завдання на виробничу 
практику, ознайомлює студентів із вимогами до написання звітів з 
виробничої практики, обов’язками студентів під час виробничої практики. 

На установчих зборах проводиться інструктаж з техніки безпеки під 
час проведення виробничої практики, про що робиться відповідний запис у 
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книзі інструктажу з техніки безпеки. Ще один інструктаж з техніки безпеки 
проводиться безпосередньо на підприємстві – базі практики, з урахуванням 
специфіки підприємства. 

2. Вивчення установчих документів підприємства — бази практики, 

ознайомлення із загальними аспектами діяльності підприємства. 
Вид підприємства за формою власності. Основна характеристика 

діяльності. Виробнича та інші види діяльності. Асортимент продукції 
(послуг). Стан певної продукції (послуг) на ринку. Конкурентні переваги 
продукції (послуг): виробничо-технологічні, експлуатаційно-технічні, 
соціально-економічні, економічні.  Аналіз фінансово-економічної діяльності 
підприємства за визначений період. 

3. Вивчення і аналіз організаційної структури управління 
підприємством. 

Схема організаційної структури управління конкретного підприємства, 
її аналіз: тип, принципи побудови, ефективність для організації. Аналіз 
структури за критеріями: відповідність типу структури цілям і завданнями 
підприємства, ступінь розподілу праці, ієрархічність рівнів управління, 
ступінь координації дій, стимулювання ділової і професійної активності, 
залежність від змін навколишнього середовища. 

4. Ознайомлення із посадовими інструкціями менеджерів. 
Посадові обов’язки менеджерів на підприємстві. Кваліфікаційні вимоги 

до менеджерів. Підпорядкованість та відповідальність на посаді (Посада, на 
якій проходить практику студент). Перелік функціональних обов’язків на 
посаді. Функції, які виконувались під час Виробничої практики. 

5. Дослідження системи менеджменту на підприємстві 
Характеристика організації, її вид, складові елементи. Основні функції 

управління (організація, мотивація, планування, контроль), їх 
характеристика. Види і рівні менеджменту. Права, обов’язки і повноваження  

менеджерів різних рівнів управління. Стиль і методи управління, їх 
характеристика. Відносини в колективі. Управління виробництвом на 
підприємстві. Управління фінансами: характеристика і аналіз основних 
фінансових показників. Управління інноваційною діяльністю підприємства, її 
види, організація. Управління кадрами на підприємстві: політика, 
організація, мотивація. Управління економічною діяльністю на підприємстві: 
завдання, структура, контроль. Стратегічне управління підприємством: 
наявність стратегічного плану, функціональні обов’язки (підрозділ), види 
стратегій, обґрунтування продуктової, фінансової, кадрової та інших 
стратегій. 

6. Проведення аналізу організації робочого дня менеджера. 
Хронометраж робочого дня і характеристика його структури. Напрями 

діяльності. Аналіз ефективності використання робочого часу. 
7. Складання схем комунікаційних зв’язків на підприємстві. 
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Комунікаційна система підприємства. Вертикальні комунікації.  
Горизонтальні комунікації. Зворотний зв’язок. Канали передання інформації. 
Процес обміну інформацією. 

8. Організація інформаційного забезпечення діяльності менеджерів. 
Інформаційні системи підприємства. Види і засоби інформації, їх 

характеристика. Автоматизовані засоби обробки і отримання інформації. 
Користувачі інформації в організації. АРМ керівника, його характеристика. 

Збирання зразків ділових паперів, документів, необхідних для 
управління підприємством. 

9. Правове забезпечення управлінської та організаційної діяльності 
підприємства. 

Основні законодавчі та нормативні акти з організації діяльності й 
управління підприємством. Організаційні документи у сфері створення 
системи менеджменту підприємства. 

10. Підготовка матеріалів та написання звіту з практики. 
Систематизація отриманих матеріалів та результатів Виробничої 

практики. Формування висновків щодо організаційної діяльності 
підприємства та праці менеджера (логіста) на підприємстві. Оцінка 
ефективності  виконання функцій менеджменту на підприємстві, визначення 
недоліків та напрями їх усунення. Виконання індивідуального завдання. 
3.2 Методичні рекомендації до проходження практики і оформлення 
звіту 

Результатом проходження практики є оформлений належним чином 
звіт з Виробничої практики. Для узагальнення матеріалу, напрацьованого 
студентами під час практики, і підготовки звіту за програмою практики має 
бути передбачено час у два - три останніх дні. 

 Основним документом, що відображає процес проходження студентом 
практики, є щоденник. Щоденник і звіт оформлюються на місці практики і 
там же подаються керівнику практики від підприємства на перевірку і 
одержання відгуку. Відгук оформлюється у відповідному порядку з 
підписами, печаткою і поставленою датою. 

Звіт має бути оформлений на аркушах стандартного формату з 
наскрізною нумерацією і обов’язковим дотриманням стандартів (ЄСКД), 
переплетений, обсяг — до 60 сторінок.  

Звіт з практики перевіряється та затверджується її керівником від ЗНУ і 
повертається студентові для підготовки до захисту. 

Розкриваючи суть розділів практичної діяльності, студенти повинні 
спостерігати, вивчати, аналізувати і письмово оформляти отримані 
результати. 

У Вступі студент повинен розкрити мету і завдання виробничої 
практики у відповідності із специфікою діяльності підприємства та посадою 
на якій проходила практика, визначити методи які використовувались під час 
проходження практики та написання звіту з практики. Обсяг Вступу повинен 
бути не менше 2 сторінок. 
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У першому розділі необхідно визначити вид підприємства залежно від 
форми власності (державне, приватне, спільне та ін.); охарактеризувати 
діяльність підприємства: виробничу, комерційну, торговельну, туристичну, 
фінансову, посередницьку, науково-технічну та ін.  Обсяг 1 розділу містить 3 
– 5 сторінок. 

У другому розділі слід проаналізувати характеристику техніко-

економічного обґрунтування діяльності підприємства, тобто зробити 
загальний аналіз діяльності підприємства за її складовими: 

- передмова (резюме); 
- історія підприємства, його характеристика; 
- товарна продукція; 
- маркетинг; 
- кадри, персонал; 
- управління; 
- виробничий процес; 
- фінанси; 
- фактори ризику та їх подолання; 
- графічне оформлення та ін. 
Другий розділ повинен відображати наскільки студент повно 

ознайомився із діяльністю підприємства, специфікою його роботи, дослідив 
різні аспекти діяльності підприємства. Обсяг Другого розділу повинен бути 
не меншим за 10 сторінок. 

У третьому розділі необхідно розглянути і графічно побудувати 
існуючу організаційну структуру управління і проаналізувати її. При цьому 
особливу увагу звернути на її відповідність цілям і завданням організації, 
внутрішнім і зовнішнім факторам підприємства. У цьому розділі слід надати 

оцінку ефективності існуючої структури на підприємстві та визначити 

можливі напрями її вдосконалення. Критерії оцінки: “найкращою” є така 
структура, що сприяє ефективному зв’язку організації із зовнішнім 
середовищем, продуктивному і доцільному розподілу зусиль співробітників, 
а отже, задоволенню потреб клієнтів і досягненню окресленої мети. 

При цьому слід зробити характеристику організації, її вид, складові 
елементи. Основні функції управління (організація, мотивація, планування, 
контроль), їх характеристика. Види і рівні менеджменту. Права, обов’язки і 
повноваження менеджерів різних рівнів управління. Стиль і методи 
управління, їх характеристика. Відносини в колективі. Управління кадрами 
на підприємстві: політика, організація, мотивація. Управління економічною 
діяльністю на підприємстві: завдання, структура, контроль. Стратегічне 
управління підприємством: наявність стратегічного плану, функціональні 
обов’язки (підрозділ), види стратегій, обґрунтування продуктової, 
фінансової, кадрової та інших стратегій. 

Обсяг третього розділу повинен бути не меншим за 10 сторінок. 
У четвертому розділі слід дослідити процес менеджменту 

підприємства.Посадові обов’язки менеджерів на підприємстві. 
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Кваліфікаційні вимоги до менеджерів. Підпорядкованість та відповідальність 
на посаді (посада, на якій проходить практику студент). Перелік 
функціональних обов’язків на посаді. Функції, які виконувались під час 
Виробничої практики. Аналізу організації робочого дня менеджера (логіста). 
Хронометраж робочого дня і характеристика його структури. Аналіз 
ефективності використання робочого часу. 

Комунікаційна система підприємства. Вертикальні комунікації.  
Горизонтальні комунікації. Зворотний зв’язок. Канали передання інформації. 
Процес обміну інформацією. 

Інформаційні системи підприємства. Види і засоби інформації, їх 
характеристика. Автоматизовані засоби обробки і отримання інформації. 
Користувачі інформації в організації.  

Правове забезпечення управлінської та організаційної діяльності 
підприємства. Основні законодавчі та нормативні акти з організації 
діяльності й управління підприємством. Організаційні документи у сфері 
створення системи менеджменту підприємства. 

Обсяг четвертого розділу повинен бути 9-10 сторінок. 
П’ятий розділ містить результати виконання індивідуального завдання. 

3.3. Рекомендована структура індивідуального завдання 

Ціль: розробити модель покращення управління підприємством шляхом 
використання технології безперервного покращення бізнес-процесів. 

Для цього вам необхідно: 
1.Ідентифікувати зміст складових елементів  бізнес-процесу. 

 вихідні потоки  
 вхідні потоки  
 регламент управління процесом  
 ресурси процесу  
 постачальники і споживачі процесів 

Для опису змісту складових елементів Ви можете використати матеріали 
розділу 3 посібника, а також форму організаційно-структурної карти, що 
наведена нижче.  
2.Розробити концептуальну модель бізнес-процесу виробничої (сервісної) 
системи.  Як приклад, Ви можете використати  мал. 3.5. „Концептуальна  
модель бізнес-процесу виробничої (сервісної) системи” посібника: Нетепчук 
В.В. Управління якістю: Рівне: НУВГП, 2007. – 134 с. 
3.   Ідентифікувати виробничі (призначені для виробництва продукції, яка 
формулює ринкову пропозицію організації), організаційно-управлінські  (їх 
ціллю є визначення цілі і стратегії організації, а також моніторинг і 
покращення інших процесів) і допоміжні процеси (призначені для 
забезпеченнями ресурсами інших процесів).  
4.Розробити ланцюг бізнес-процесів створення доданої споживчої цінності та 
ідентифікувати зміст і логіку взаємозв’язків між процесами.  
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           Рис. 1. Схематичне зображення ланцюжка бізнес-процесів. 

Організаційна карта підрозділу: 
Найменування процесу: 
Керівник 
підрозділу Власник 

процесу 

Шифр: 
Дата набуття чинності  

Нормативні документи: 
 

Вхідні потоки: 
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: 
 

Перевірка: 
 

Особа, яка відповідає за передачу (постачальник): 
 

Вихідні потоки 

 

Форма передачі вихідних потоків і вимоги: 
 

Перевірка 

 

Особа, яка відповідає за приймання (споживач) 
 

Критерії оцінки процесу 

 

Необхідні записи і передача інформації 
 

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута 

 

Відповідальність керівника підрозділу 

 

Повноваження керівника підрозділу 

 

     Пояснити схеми ланцюжка бізнес-процесів створення доданої споживчої 
цінності у кінцевому продукті діяльності організації, що Ви обрали. 

Процес А Процес В 

Вхід процесу А Вхід процесу В Вхід процесу С 

Ресурс процесу А Ресурс процесу С Ресурс процесу В 

Вихід процесу А Вихід процесу В 

Процес 
В 
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5.Ідентифікувати  критичний процес згідно методики, що описана у 
методичних рекомендаціях щодо виконання РГР з дисципліни «Системи 
управління якістю». 
      Для цього Вам необхідно ідентифікувати зміст стратегічних цілей даного 
підприємства. Наприклад: 

- підвищення прибутковості активів; 
- збільшення об’ємів продажу, розширення клієнтської бази; 
- підтримання чи досягнення визначеного рівня у відмінних споживчих 

характеристиках товару, в якості сервісу; 
- безперервні покращення, перехід на саморегульовану організацію 

бізнесу. 
      Це дозволить сформулювати оціночні індикатори результатів бізнесу, 

відповідно до яких підприємство буде оцінювати трансформацію вхідних 
потоків і управляти нею з метою задоволення потреб, запитів споживчого 
ринку і розвитку конкурентоздатності підприємства. 

     Шляхом інтерв'ювання працівників вищого та середнього менеджменту 
підприємства, які відповідають за виконання тієї чи іншої роботи, 
проаналізувати функціонування бізнес-процесів підприємства і порівняти 
рівень їх виконання із прийнятими стандартами, досвідом успішних 
компаній галузі. Головною ціллю інтерв'ювання є ідентифікація критичних 
факторів успіху діяльності підприємства. Ви можете поставити питання 
щодо витрат часу на виконання робіт, про наявність робіт, які  приносять чи 
не приносять додаткову цінність, а також про роботи, які необхідні для 
управління організацією.  
       Сформулювавши перелік встановлених критичних факторів успіху 
діяльності підприємства Ви зможете, за допомогою матриці, визначити 
критичні бізнес-процеси, які насамперед підлягають реінжинірингу.  
6. Описати управлінські дії щодо вдосконалення критичного бізнес-процесу.       
       Додаткова інформація для виконання поставлених завдань наведена у 
навчальному посібнику «Управління якістю»//В.В.Нетепчук. –Рівне: 
НУВГП, 2007. – 134 с. 

 
ІV. ВИРОБНИЧИЙ ТРЕНІНГ НА ПЕРВИННИХ ПОСАДАХ 

БАКАЛАВРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ В НАВЧАЛЬНО-ТРЕНІНГОВІЙ 
ЛАБОРАТОРІЇ БІЗНЕС-ЦЕНТРУ 

4.1. Організація проведення і порядок проходження виробничого 
тренінгу  

Практична підготовка студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і 
адміністрування» відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик 
напряму підготовки і спеціальностей є обов’язковим елементом освітньо-
професійної підготовки. Зміст практики визначається вимогами нормативної 
і варіативної складовими стандартів освіти.  

Метою виробничого тренінгує формування у студентів  компетенцій 
прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в умовах 
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виконання професійних завдань діяльності на робочих місцях на посадах 
віртуального підприємства у навчально-тренінговій лабораторії Західного 
бізнес-центру Національного університету водного господарства та 
природокористування (надалі НТЛ). 

Практична підготовка студентів в НТЛ проводиться відповідно до 
«Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 
України» (затверджене наказом МОН України від 08.04.1993 р. № 93) та 
«Положення про навчально-тренінгову лабораторію НУВГП». 

Виробничий тренінг на базі НТЛ є складовою виробничої практики 
студентів, передбаченої навчальними планами, та становить 1-2 тижні 
відповідно до обсягів навчального навантаження на відповідний навчальний 
рік.  

Для проведення практики залучаються навчальні приміщення та 
обладнання, закріплені за бізнес-центром та кафедрою менеджменту.  

Програма є навчально-методичним документом, що визначає 
організацію, зміст і порядок проходження та підведення підсумків 
виробничого тренінгу студентів 3-5-их курсів напрямів підготовки і 
спеціальностей галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», 
відповідно до якого планується і регламентується навчальна і методична 
робота керівників практики від вищого навчального закладу. 

Практична підготовка фахівців у НТЛ спрямована на формування 
навичок самостійного управління процесами фінансово-господарської й 
інвестиційної діяльності в умовах віртуального підприємства із 
застосуванням сучасних інформаційних систем управління бізнесом та 
інноваційних педагогічних технологій (тренінгів, бізнес-симуляцій тощо). 

Зміст виробничої практики на базі НТЛ спрямований на набуття 
студентами компетенцій:  
 уміння готувати й приймати управлінські рішення на різних рівнях 

управління; 
 здатності до внутрішньо- і зовнішньо- організаційної взаємодії; 
 навички командної роботи; 
 уміння працювати з документами; 
 навички роботи із програмним забезпеченням, що застосовують в бізнесі; 
 розвиток ділових і спеціальних професійних навичок. 

Практична підготовка проводиться відповідно до графіка навчального 
процесу в НТЛ у період теоретичного навчання в обсязі 6 годин в тиждень 
або 36 годин в тиждень у період практики, передбаченої графіком 
навчального процесу.  

Навчальна робота керівників практики планується з розрахунку 6 год. за 
один день керівництва в одному відділі. 

Підготовка навчально-методичних матеріалів, організація навчального 
процесу, розподіл студентів за посадами проводиться під керівництвом 
заступника директора Західного бізнес-центру у порядку і в терміни, 
визначені цією програмою та нормативними документами університету з 
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питань організації навчального процесу та практичної підготовки студентів.  
Наказ про проходження практики студентів в НТЛ погоджується і 

подається на підпис ректора університету у порядку і в терміни, встановлені 
нормативними документами Міністерства освіти і науки України та 
університету.  

Керівництво практикою здійснюють викладачі кафедри менеджменту за 
погодженням із заступником директора Західного бізнес-центру. Керівники 
практики готують та видають студентам індивідуальні завдання, необхідні 
інструкції, консультації, а також оцінюють результати практики відповідно 
до порядку, визначному цією Програмою. До керівництва студентами-

практикантами на робочих місцях можуть залучатися інші фахівці з повною 
вищою освітою. 

Підготовку первинної документації, супровід спеціалізованого 
програмного забезпечення, підготовку робочих місць, контроль охорони 
праці і безпеки життєдіяльності під час практики забезпечує завідувач 
(старший лаборант) НТЛ. 

Об’єктом практики є модель віртуального виробничо-торгівельного 
підприємства, що застосовує у своїй діяльності сучасні підходи до організації 
управління, виробництва і торговельної діяльності, а також засоби 
автоматизації управлінської діяльності та бізнес-процесів.  

Під час практики студенти займають посади в адміністрації 
підприємства (дирекція, планово-економічний відділ, відділ управління 
персоналом, відділ маркетингу і логістики), роботу інших працівників 
моделюють керівники практики. Викладачі-консультанти виконують роль 
засновників,  контрагентів та ін. зацікавлених осіб. 

На першому етапі проходження виробничого тренінгу студент має 
ознайомитись з історією і поточним станом господарсько-фінансової 
діяльності підприємства – об’єкта тренінгу, його організаційною структурою 
та системою менеджменту.  Інформація наводиться у роздаткових, 
демонстраційних, аудіо-, відео матеріалах. Студентам надаються електронні 
архіви з документами за період діяльності підприємства. 

 
4.2. Методичні рекомендації до проходження практики та оформлення 

звіту  

Перед початком практики проводяться організаційні збори, на яких 
студенти ознайомлюються із метою, завданнями, об’єктом практики, 
графіком роботи, порядком розподілу на посади, критеріями оцінювання.  

Розподіл студентів за посадами проводиться у такому порядку:  
1) усі студенти пишуть резюме із зазначенням 2-х посад, які вони 

хотіли б обрати, і подають їх старшому лаборанту НТЛ; 
2) керівники практики на основі резюме призначають директора і 

керівників відділів; 
3) у перший день практики директор і керівники відділів 

набирають персонал шляхом розгляду резюме і проведення співбесід. 
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Перед початком практики студентам проводиться інструктаж з техніки 
безпеки і охорони праці. 

Перший робочий день розпочинається з ознайомлення з положеннями 
про відділи, посадовими інструкціями, первинними документами, звітами, 
архівами тощо.  

Упродовж періоду проходження практики студенти виконують 
завдання, що відповідають їх посадовим інструкціям, та забезпечують 
досягнення результатів, встановлених засновниками (керівниками практики). 

В останній день практики проводяться збори трудового колективу 
підприємства під головуванням директора. У порядку денному зборів 
обов’язково мають стояти питання досягнення поставлених засновниками 
результатів і презентація плану розвитку підприємства. 

Частина студентів може брати участь у практиці у ролі стажерів 
(експертів, контрагентів тощо). При такій організації практики серед 
студентів, які виконуватимуть ролі стажерів, призначається керівник, який: 

• розподіляє експертів за об’єктами спостереження; 
• складає план спостереження; 
• контролює роботу експертів упродовж робочого дня; 
• організовує роботу над підготовкою висновків. 
Студенти-стажери у своїй роботі застосовують бланки спостережень 

(додаток  4). Укінці кожного робочого дня анкети збирає керівник групи 
експертів, який організовує обговорення результатів, узагальнює їх та готує 
загальний звіт, що має містити:  

• оцінку виконання поставлених завдань; 
• рекомендації щодо удосконалення системи менеджменту підприємства; 
• рекомендації щодо завдань, які виконуються під час тренінгу 

(трудомісткість, узгодженість, чіткість тощо). 

4.3. Перелік типових завдань для виконання під час практики 

Дирекція: 
 організація управління на підприємстві; 
 підготовка засновникам пропозицій стратегічного розвитку;  
 організація роботи з контрагентами; 
 організація і проведення презентацій;  
 накладення стягнень; 
 прийняття рішень щодо преміювання працівників та інших видів 

заохочень; 
 ведення ділової переписки та інших видів комунікацій з 

контрагентами; 
 управління внутрішньо- і зовнішньоорганізаційними конфліктами; 
 ініціювання нових проектів; 
 виконання функцій замовника проектів; 
 контроль фінансово-господарської діяльності підприємства.  
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 взаємодія з контролюючими органами; 
 організація формування корпоративної культури на підприємстві; 
 інші завдання. 

Планово-економічний відділ: 
 планування виробничо-господарської і фінансово-економічної 

діяльності підприємства; 
 розроблення техніко-економічного обґрунтування проектів; 
 складання кошторисів, бюджетів та інших планових документів; 
 контроль за фінансовою дисципліною на підприємстві; 
 погодження фінансових документів; 
 формування плану закупівель; 
 розроблення плану продажу продукції; 
 складання плану руху грошових коштів; 
 підготовка тендерної документації; 
 проведення фінансово-економічного аналізу; 
 формування та контроль виконання плану доходів і видатків; 
 запровадження системи бюджетування на підприємстві; 
 складання плану інвестиційної діяльності; 
 погодження маркетингових бюджетів; 
 складання штатного розпису; 
 погодження кадрового плану; 
 розрахунок калькуляції; 
 контроль кредиторської і дебіторської заборгованості та розроблення 

заходів щодо її зменшення; 
 управління обіговими коштами; 

Відділ управління персоналом: 
 організація контролю за дотриманням трудової дисципліни і вживання 
відповідних заходів у разі виявлення її порушення; 
 ведення кадрового обліку (прийняття на роботу, звільнення з роботи, 
переведення і т.д.); 
 розроблення і контроль виконання кадрового плану; 
 підготовка статистичної звітності з праці; 
 підготовка подань і проектів наказів на заохочення, стягнення; 
 розроблення систем оплати праці, положення про преміювання, 
соціальний пакет; 
 проведення розслідувань у випадках порушення правил внутрішнього 
трудового розпорядку; 
 набір, навчання, атестація персоналу; 
 інші завдання. 

Відділ маркетингу і логістики: 
 розроблення плану маркетингу; 
 проведення договірної роботи; 
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 формування товарного асортименту, цінової політики, програм 
лояльності, збут продукції; 
 дослідження ринку; 
 розроблення плану оновлення продукції; 
 проведення аналізу продажу продукції та закупівель; 
 управління запасами; 
 формування буферних запасів; 
 організація внутрішньої і зовнішньої логістики на підприємстві; 
 організація акцій, розпродажу та інших маркетингових заходів; 
 інші завдання. 

Бухгалтерія: 
 формування облікової політики; 
 проведення бухгалтерських операцій (продаж продукції, постачання, 

списання, інвентаризація тощо); 
 нарахування і виплата заробітної плати; 
 перерахування коштів; 
 складання податкової і фінансової звітності; 
 інші завдання. 

4.4. Критерії оцінки результатів практики 

Відповідно до мети і завдань практики оцінюванню підлягає: 
 правильність виконання процедур підготовки і прийняття 

управлінських рішень; 
 уміння здійснювати внутрішньо і зовнішньоорганізаційні 

комунікації; 
 уміння організовувати командну роботу; 
 уміння роботи з документами; 
 правильність виконання завдань. 

Таблиця 5 

Відомість оцінки роботи студентів на практиці 
№ 
з/п 

Критерій Бали Коментар 

1 Конкретність і своєчасність прийняття 
управлінських рішень, створення керівником (-
ами) передумов для їх реалізації 

  

2 Рівень поінформованості внутрішніх і зовнішніх 
партнерів про особливі вимоги положень, 
стандартів та інших нормативних документів, 
вдосконалення формальних і неформальних 
комунікацій 
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3 Уміння організувати збалансовану роботу 
підрозділів підприємства, оптимізувати розподіл 
повноважень між членами команди, згуртувати 
роботу колективу 

  

4 Наявність на робочих місцях персоналу 
нормативних документів та дотримання їх вимог 
при  виконанні працівниками посадових 
обов’язків. Облік документів, відповідність змісту 
підготовлених документів вимогам: ціль, основні 
припущення при підготовці документу, змістовна 
частина документу, контроль і аналіз дієвості 
документу. 

  

5 Своєчасність, відповідність змісту  і  результатів 
дії вимогам поставленого завдання. 

  

 ВСЬОГО   

 Кількість працівників (студентів)   

 Всього нараховано балів   

 

За результатами проходження практики студент може отримати до 50 
балів (до 50 балів можна отримати за результатами захисту звіту з 
виробничої практики на підприємстві), які нараховуються за умови 
привального виконання усіх завдань і відпрацювання планового обсягу 
годин. Кількість балів зменшується: 

 у разі відсутності на занятті – 10 балів за 1 день; 
 якщо завдання не виконано – 3 бали за 1 завдання; 
 якщо при виконанні завдання студент допускає системні 

порушення – 2 бали за 1 завдання; 
 якщо при виконанні завдання студент допускає незначні 

помилки – 1 бал за одне завдання. 
Результати оцінювання заносяться у журнал обліку роботи практикантів 

(див. додаток 4). 

В передостанній день практики студенти заповнюють анкети (див. 
додаток 5), а результати анкетування оприлюднюються на підсумкових 
зборах в останній день практики.  
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V ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОКР 
«СПЕЦІАЛІСТ» ТА «МАГІСТР» 

 

5.1 Організація проведення виробничої практики для студентів 
ОКР «спеціаліст», «магістр» 

 

Виробнича практика для студентів 5- курсу  є невіддільною складовою 
освітньо-професійної підготовки магістрів та спеціалістів спеціальності 
«Менеджмент організацій та адміністрування», основним завданням якої є 
закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання, формування 
професійного вміння приймати професійні рішення в конкретних умовах 
будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності, оволодіння сучасними 
методами, формами організації виробництва.  

Рівень «магістр» та «спеціаліст» передбачає організаційно-

управлінську і консультаційно-методичну діяльність у системі управління 
бізнесом різних галузей виробничої і невиробничої сфер господарства 
відповідно до набутої спеціальності «Менеджмент організацій і 
адміністрування», роботу на підприємствах, в установах і організаціях, в 
органах управління на керівних посадах вищої ланки управління, а також 
викладацьку, дослідницьку і консультаційну діяльність. 

 У період практики студенти набувають досвіду поєднання методів 
управління, проведення науково-дослідних робіт, професійних якостей, 
навичок творчого ставлення до підприємництва. 

 У процесі  виробничої практики  виділено три основні складові 
майбутньої кваліфікації менеджерів: 

1) систему знань і навичок менеджера; 
2) систему особистих творчих здібностей дослідника; 
3) знання та навички викладача, вихователя і консультанта. 
Згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою магістра та 

спеціаліста з менеджменту, виробнича практика покликана охопити весь 
спектр питань від вибору бізнес – стратегії і проектування продукту або 
послуг підприємства до повного завершення їх життєвого циклу з наступним 
повним оновленням проектних процесів прогнозування, планування, 
постачання, збуту та організацією виробництва. 

Метою Виробничої практики є закріплення студентами теоретичних 
знань та отримання можливості їх використання на практиці, визначення з 
наступним напрямом професійної діяльності на посадах менеджера, вивчення 
та аналіз проблем, що пов’язані з темою магістерського наукового 
дослідження. Студенти узагальнюють усі дослідження, що раніше були 
проведені ними під час виконання курсових робіт та написання звітів з 
практики, роблять висновки і пропозиції та подають їх для впровадження на 
підприємстві, проводять апробацію результатів дослідження на практиці.  
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Практична підготовка передбачає безперервність та послідовність 
набуття потрібного обсягу практичних знань і умінь відповідно до 
кваліфікаційних рівні «спеціаліст» і «магістр». 

Завдання виробничої практики полягають в тому, що після 
проходження практики студенти повинні вміти: 

-  аналізувати стан і виявляти причини недоліків у системі управління, 
вживати заходів щодо їх ліквідації і попередження; 

-  вивчати показники роботи підприємств, організацій, установ, 
методи управління під час вирішення управлінських завдань і виявляти 
можливості підвищення ефективності управлінської праці, підготувати й 
приймати необхідні управлінські рішення із застосуванням науково 
обґрунтованих методів; 

-  складати проекти стратегічних і оперативних планів розвитку 
підприємства; 

-  проектувати раціональні організаційні структури управління; 
-  застосовувати сучасні технічні засоби управління з необхідними 

розрахунками економічної ефективності їх впровадження; 
-  організовувати роботу з проектування методів виконання 

управлінських робіт, складати положення про структурні та функціональні 
підрозділи, посадові інструкції для виконавців з урахуванням розподілу та 
кооперації праці; 

-  проводити роботу щодо спрощення і здешевлення апарату 
управління, вдосконалення діяльності лінійних і функціональних служб, 
оперативного регулювання процесу виробництва та збуту продукції, 
підвищення рівня організації управління бізнесом; 

-  здійснювати контроль за дотриманням вимог наукової організації 
управління, планів впровадження нової техніки, технології і систем 
маркетингу; 

-  керувати всіма видами діяльності підприємств, установ, організацій; 
- організовувати роботу й ефективну взаємодію структурних 

підрозділів, спрямовувати їх діяльність на досягнення високих темпів 
розвитку і вдосконалення бізнесу; 

- організовувати виробничо-господарську діяльність підприємства, 
організації, установи на основі застосування науково обґрунтованих методів 
планування, максимальної мобілізації резервів виробництва, раціонального 
витрачання всіх видів ресурсів; 

- розробляти та впроваджувати заходи із соціального розвитку 
колективу, проводити роботу з виховання кадрів, зміцнення виробничої й 
трудової дисципліни, забезпечувати поєднання економічних, психологічних і 
адміністративних методів керівництва, контролювати розміщення і 
правильне використання персоналу в підрозділах підприємства; 

- здійснювати зв’язок з науково-дослідними і вищими навчальними 
закладами з питань впровадження інновацій, підготовки наукових кадрів, 
підвищення кваліфікації працівників підприємства, забезпечувати постійне 
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підвищення рівня освітньої і професійної підготовки працівників 
підприємства, керувати організацією підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів; 

- здійснювати керівництво соціально-психологічною роботою на 
підприємстві, спрямованою на удосконалення організації і стимулювання 
праці, стабілізацію соціальної структури трудового колективу, керувати 
роботою з удосконалення стилю й методів управління, створення 
сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі. 

Після проходження виробничої практики  студент повинен знати: 

- організаційну структуру управління підприємством. 
- організацію праці на підприємстві. 
- сучасні вимоги до оновлення бізнесу; 
- шляхи підвищення якості продукції; 
- проблеми управління виробничим підприємством; 
- стратегію і функції підприємства; 
- навички продуктивно-критичного оцінювання діючих механізмів 

планування діяльності підприємства і розробки прогресивних методів 
економічного управління; 

- методи  та інструменти економічного управління підприємством 

 У процесі професійної підготовки спеціалістів та магістрів менеджерів 
та логістів, увага відповідальних за проведення практики осіб повинна 
акцентуватися на: 

-  розвитку творчих здібностей студентів; 
-  систематизації знань, набутих у процесі навчання; 
-  умінні самостійно приймати управлінські рішення; 
-  умінні використовувати здобуті теоретичні знання на практиці. 

Результатами виробничої практики є: 
- здійснення комплексного аналізу діяльності організацій з 

використанням сучасних методик з позицій системного підходу; 
- проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів у 

практику діяльності підприємства; 
- планування організаційних змін з урахуванням розроблених стратегій 

організаційного розвитку, у тому числі з використанням 
інструментарію реінжирінгу бізнес – процесів, реструктуризації та 
реорганізації; 

- формування пропозицій щодо створення сприятливих умов для 
навчання та розвитку персоналу організації; заходів з оцінювання та 
стимулювання персоналу; 

- дотримання персональної етики консультанта в процесі здійснення 
наукових досліджень на об’єкти практики, формування плідних 
консультант – клієнтських відносин тощо. 
Загальна тривалість виробничої практики – 4 тижні. 
Проходження виробничої практики  включає виконання плану та 

індивідуального завдання (Таблиця 4). 
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Таблиця 4 

Календарний план виробничої практики для спеціалістів та магістрів 

№ Назва виду діяльності Термін 
виконання 

1 Інструктаж з техніки безпеки * 

 

2 

Вивчення установчих документів підприємства — бази 
практики 

* 

3 Вивчення й аналіз організаційної структури управління 
підприємством 

* 

4 Дослідження зовнішнього середовища підприємства, 
його конкурентоспроможність 

* 

5 Аналіз показників виробничої діяльності підприємства * 

6 Аналіз фінансово – господарської діяльності 
підприємства, вивчення звітності підприємства  

* 

7 Вивчення кадрової політики підприємства * 

8 Маркетингові дослідження діяльності підприємства * 

9 Вивчення маркетингової діяльності підприємства * 

10 Аналіз збуту та логістичної діяльності підприємства   * 

11 Визначення основних проблем господарської діяльності 
підприємства, напрями, що потребують удосконалення 

* 

12 Внесення пропозицій щодо вдосконалення діяльності 
підприємства та їх обговорення 

* 

13 Розрахунок ефективності заходів вдосконалення 
діяльності підприємства 

 

14 Виконання індивідуального завдання практики  * 

15 Оцінка можливості впровадження заходів підвищення 
ефективності діяльності підприємства (висновок керівника 
підприємства)  

* 

16 Апробація результатів практики на наукових 
конференціях, у наукових статтях 

* 

17 Підготовка матеріалів і написання звіту з практики * 

* Терміни виконання завдань визначає керівник практики від ЗНУ 

 

Проходячи практику на посаді Менеджер з постачання студент 
практикант виконує наступні функціональні обов'язки : 

1. Проведення маркетингового аналізу ринку. 
2. Вивчення системи постачання товарів на філії. 
3. Підготовка та у укладання угод на постачання продукції. 
4. Підготовка інформації щодо укладання угод. 
Проходячи практику на посаді Менеджера контакт-центру студент 

практикант виконує наступні функціональні обов'язки : 
1. Вивчення ринкової кон’юнктури; 
2. Організація рекламної діяльності; 
3. Вивчення політики ціноутворення та порядку оподаткування; 
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4. Ведення податкового та бухгалтерського обліку; 
5. Складання та подання фінансової та податкової звітності. 
6. Здійснення касових та банківських операцій. 
7. Оформлення первинної бухгалтерської документації 
Проходячи практику на посаді Менеджера по формуванню тур 

продукту студент практикант виконує наступні функціональні обов'язки :  
1. Добір базових матеріалів по туризму. 
2. Пошук, первинна обробка та аналіз інформації по туризму та 

визначає достовірність інформації. 
3. Дослідження попиту та пропозиції на туристські продукти. 
4. Розробка концепції та програми туру. 
5. Пошук наступних контрагентів для формування туристського 

продукту: 
- організацій готельної сфери; 
- організацій-перевізників; 
- організацій громадського харчування; 
- екскурсійних бюро; 
- медичних установ і організацій, санаторіїв, профілакторіїв;  
- організацій культури та спорту; 
Функціональні обв'язки студента   практиканта на посаді Менеджера з 

кадрів: 
1. Розроблення стратегічних та оперативних планів з праці та кадрів. 
2. Підготовка необхідних матеріалів для атестаційної, кваліфікаційної 

і тарифікаційної комісій, проектів документів, що стосуються винагород і 
заохочень працівників. 

3. Оформлення, проведені обліку і зберіганні документації щодо 
трудової діяльності працівників. 

4. Проведення обліку та контролю надання відпусток працівникам. 
5. Оформлення документів, щодо пенсійного забезпечення 

працівників 

6. Дослідження причин плинності кадрів та розробці заходів щодо їх 
усунення. 

7. Складання інформаційної бази щодо кількісного складу персоналу, 
контролює її своєчасне оновлення та поповнення. 

Проходячи практику на посаді Менеджера зі збуту студент практикант 
виконує наступні види робіт: 

1. Приймає участь у проведенні маркетингових досліджень з вивчення 
споживчого ринку та перспектив його розвитку, розширенні господарських 
зв'язків зі споживачами, аналізі попиту, оцінюванні рівня 
конкурентоспроможності продукції на ринку, моніторингу конкурентів; 

2. Приймає участь у розробленні маркетингової політики; 
3. Вносить пропозиції щодо цінової політики підприємства, обсягів 

продажу, організації збуту; 
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4. Бере участь у підготовці проектів стратегічних та оперативних 
планів реалізації продукції, розробці рекламної стратегії, програм із 
стимулювання збуту та формування попиту; 

5. Бере участь у ярмарках, торгах, виставках, біржах із рекламування і 
реалізації продукції що випускається; 

6. Приймає участь в організації зв'язків з діловими партнерами; 
7. Приймає участь в укладанні договорів на постачання продукції і 

узгодження умов постачання; 
Проходячи практику на посаді Менеджер – економіст студент 

практикант виконує наступні види роботи: 
1. Економічне планування діяльності підприємства; 
2. Розробка проектів поточних планів підприємства по всіх видах 

діяльності. 
3. Укладання договорів та проведенні розрахунків по ним; 
4. Розробка стратегічного плану діяльності підприємства з 

урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; 
5. Розробка прогресивних планових техніко-економічних нормативів 

матеріальних і трудових витрат; 
6. Формування цінової політики підприємства. 
7. Проведення статистичного обліку виробничих та техніко-

економічних показників роботи підприємства. 
Проходячи практику на посаді Менеджера з маркетингу студент 

практикант виконує наступні функціональні обов'язки:  
1. Розробка стратегій та оперативного планів маркетингу 

підприємства. 
2. Розробка фірмового стилю. 
3. Підготовка і виконання плану рекламної діяльності по товарних 

напрямах. 
4. Формування бюджетного плану рекламних компаній. 
5. Розробка та удосконаленні цінової політики. 
6. Розробка прайсів на продукцію по всіх товарних напрямах. 
7. Розробка дизайнерської концепції щодо представницької продукції. 
8. Розробці і проведенні рекламних акцій для просування фірми і 

товарів на ринок. 
9. Аналіз продажів продукції по товарних групах і напрямах.  
10. Аналіз рівня сервісу та конкурентоспроможності продукції на 

основі відгуків споживачів; 
11. Проведення моніторингу конкурентів підприємства. 

 

Відповідно до посади, яку займає практикант під час виробничої 
практики,  а також обраної теми дипломної та магістерської роботи, керівник 
практики від Університету видає практиканту тему індивідуального 
завдання. 
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5.2 Методичні рекомендації до проходження практики та 
оформлення звіту 

 

Після завершення терміну практики студенти звітують у письмовій 
формі про виконання програми  практики  . 

Головним документом звітності є щоденник практики, який містить 
такі основні розділи.  

• Розпорядження про направлення на практику – заповнює керівник 
практики від університету та керівник практики від підприємства; підписи 
завіряються печатками. 

• Календарний графік проходження практики – заповнює студент 
разом з керівником практики від університету. Підписує керівник практики 
від підприємства і керівник практики від університету. 

Календарний графік розробляється з урахуванням профілю 
підприємства-бази практики враховує спеціалізацію студента-практиканта. 
Графік включає види робіт, що виконуватима  студент, обсяг робіт та терміни 

їх виконання. 
• Відгук і оцінка роботи студента під час практики – заповнює 

керівник практики від підприємства. 
• Висновок керівника практики від університету про роботу студента – 

заповнює керівник практики від університету. 
У звіті з практики відображають результати вивчення програмних 

запитань, висновки та рекомендації, копії документів та рішень. Розмір 
текстової частини звіту - до 60 сторінок. 

Виробнича практика для магістрів і спеціалістів повинна бути 
орієнтована на написання дипломної та магістерської роботи, тому перед 
початком проходження виробничої практики, студенти повинні визначитися 
із темою випускної роботи, у відповідності із якою,  керівник практики  
визначає тему індивідуального завдання. Особливістю виробничої практики 
для спеціалістів та магістрів є її практична орієнтованість на збір практичних 
даних для випускної роботи.  

Студенту надається право самостійно обрати тему дипломної роботи 
згідно з тематикою, що затверджена кафедрою, враховуючи при цьому 
специфіку діяльності підприємства, на матеріалах якого буде здійснюватися 
дослідження.  

Кафедра рекомендує напрями, теми дипломних (магістерських) робіт: 
 

Для спеціальностей 7.03060101 та 8.03060101 - Менеджмент 
організацій і адміністрування: 

1. Використання потенціалу комерційних підприємств в умовах 
формування ринкових відносин. 

2. Матеріальне стимулювання продуктивності праці на промислових 
підприємствах. 
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3. Організація використання ресурсів підприємства при зміні попиту на 
продукцію. 

4. Розвиток інвестиційної діяльності підприємств (на ринку ...). 
5. Системне управління витратами підприємства (на ринку ...). 
6. Формування фінансової стратегії розвитку промислових підприємств. 
7. Економічне стимулювання підвищення ефективності діяльності. 
8. Економічний механізм забезпечення ефективності діяльності. 
9. Ефективність використання потенціалу. 
10. Організація виробництва конкурентоспроможної продукції. 
11. Організаційно-економічний механізм впровадження інновацій в 

умовах ринку. 
12. Підвищення стимулюючих функцій заробітної плати (на ринку ...). 
13. Управління собівартістю продукції (на ринку ...). 
14. Управління використанням та розвитком виробничого потенціалу 

підприємств. 
15. Економічні аспекти розвитку малого бізнесу. 
16. Організація підготовки виробництва нової продукції. 
17. Удосконалення економічного механізму підготовки управлінських 

рішень. 
18. Бізнес-планування розвитку ... . 
19. Вибір стратегії інвестування підприємств. 
20. Забезпечення стратегічної конкурентоспроможності підприємства. 
21. Методи організації діяльності торговельного підприємства. 
22. Управління потенціалом підприємства (на ринку ...). 
23. Організаційно-економічне забезпечення інформатизації підприємств. 
24. Організаційно-економічні умови впровадження науково-технічної 

стратегії підприємства. 
25. Організація контролю в управлінні діяльності підприємств у сучасних 

умовах. 
26. Прийняття інвестиційних рішень при реалізації стратегії вертикальної 

інтеграції. 
27. Фінансова диверсифікація в розвитку підприємств. 
28. Продуктова диверсифікація в розвитку підприємств. 
29. Стратегічне планування на підприємстві. 
30. Стратегія інноваційного розвитку підприємства. 
31. Економічні методи оцінки інноваційних рішень. 
32. Ефективність економічної діяльності торговельного підприємства. 
33. Конкурентоспроможність управлінського персоналу підприємств: 

методологія і методика оцінювання. 
34. Організаційно-економічний механізм формування конкурентної 

стратегії підприємства. 
35. Організаційно-методичне забезпечення використання лізингової 

форми інвестування на підприємствах. 
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36. Організація і методи внутрішньо фірмового планування 
беззбитковості діяльності підприємства. 

37. Організація праці та заробітної плати (на ринку ...). 
38. Оцінка ефективності управління підприємством (на ринку ...). 
39. Оцінка та управління комерційним ризиком підприємства. 
40. Системи стимулювання інвестиційної діяльності підприємств. 
41. Удосконалення організаційно-економічного механізму оновлення 

основних засобів підприємства (на ринку ...). 
42. Управління витратами підприємств. 
43. Організація і практика маркетингових досліджень на підприємстві. 
44. Мотивація персоналу в торговельному підприємстві. 
45. Стратегічне управління підприємством (на ринку ...). 
46. Формування маркетингової стратегії підприємства. 
47. Управління комерційною діяльністю оптового підприємства на 

засадах ситуаційного підходу. 
48. Управління конкурентоспроможністю продукції. 
49. Формування комерційних зв’язків підприємств роздрібної торгівлі з 

підприємствами харчової промисловості України. 
50. Діагностика в управлінні маркетинговою діяльністю підприємства. 
51. Збутова діяльність підприємства в системі маркетингу.  
52. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських 

рішень. 
53. Організація системи ефективних комунікацій в управлінні 

торговельним підприємством. 
54. Маркетингове управління асортиментом продукції підприємств. 
55. Менеджмент інвестиційних проектів підприємств корпоративного 

типу. 
56. Менеджмент персоналу торговельного підприємства. 
57. Методи управління внутрішніми резервами підприємств. 
58. Механізм регулювання рентабельності в торговому підприємстві. 
59. Моделювання оцінки інвестиційної привабливості підприємств. 
60. Організація маркетингової діяльності підприємств роздрібної торгівлі. 
61. Організація управління малими та середніми підприємствами з 

використанням інформаційних технологій. 
62. Організація управління розробками конкурентоспроможної продукції. 
63. Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств в умовах ринку.  
64. Оцінка потенціалу підприємства. 
65. Підвищення ефективності управління економічним розвитком 

підприємств. 
66. Розробка системи стратегічного фінансового менеджменту 

підприємств. 
67. Система контролю в управлінні діяльністю торговельних підприємств. 
68. Структуризація комплексу маркетингу в системі торгового 

менеджменту підприємств. 
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69. Удосконалення мотиваційних механізмів в системі менеджменту 
підприємств. 

70. Удосконалення управління торговельним підприємством на основі 
контролінгу. 
 

Разом із вибором теми визначається місце (підприємство) проходження 
практики студентом, - підприємство будь-якої форми власності, що є 
юридичною особою. Діяльність підприємства повинна створювати 
можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми. Це 
означає не тільки те, що підприємство має займатися виробничою, 
комерційною або логістичної діяльністю щонайменше протягом останніх  5 
років, а й те, що студенту буде надана вся потрібна інформація стосовно 
загальної діяльності підприємства та особливостей здійснення господарчої 
діяльності протягом останніх п’яти років. Кожен студент подає заяву на ім’я 
завідувача кафедри (згідно з додатком) з назвою обраної теми та повною 
назвою об’єкта практики. Ця заява підписується студентом, науковим 
керівником та затверджується завідувачем кафедри. У встановлений термін 
видається наказ ректора про затвердження тем дипломних робіт. 

Структура звіту з виробничої практики для спеціалістів і магістрів 
зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» 

Вступ 
Розділ 1. Загальна  техніко – економічна характеристика підприємства 

Розділ 2. Організаційна структура та система менеджменту на 
підприємстві. 

Розділ 3. Оцінка фінансових показників діяльності підприємства та 
його фінансових потоків 

Розділ 4. Індивідуальне завдання: 
4.1. Аналіз……………….. 
4.2. Напрями вдосконалення……. 
4.3. Розрахунок ефективності напрямів вдосконалення  
Висновки  
Список використаних джерел 

Додатки    
  У Вступі розкрито актуальність теми, індивідуального завдання 

практики, мета, завдання, назва та форма власності підприємства, на якому 
проходила практика, характеристика відділу або підрозділу, перелік 
документів, які було опрацьовано під час проходження практики.  

Обсяг вступу – не менше 2 сторінок. 
У Розділі 1 необхідно розглянути характеристику підприємства за 

такими параметрами: 
- час заснування та основні етапи розвитку; 
- правовий статус, форма власності та вид діяльності згідно зі 

статутом підприємства; 
- техніко-економічні показники роботи; 
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- аналіз економічних показників діяльності підприємства за 3 роки; 

- оцінка технічного та економічного потенціалу підприємства. 
- виявити основні чинники зовнішнього середовища, що впливають на 

формування конкурентного середовища; 
- стан конкурентів та інтенсивність конкуренції в галузі, існування 

загрози з боку товарів-субститутів; 
- вхідні та вихідні бар’єри, які існують на досліджуваному ринку;  
- оцінка перспектив розвитку галузі. 
Обсяг першого розділу становить 7 до 10 сторінок. 
Розділ 2 - оцінка організаційної структури та схеми управління 

підприємством, організаційні структури підрозділів і  зв’язок між ними; 
- аналіз організаційної структури управління на підприємстві, 

показується роль окремих підрозділів ; 
- взаємозв’язок підрозділів, їх функції та співпраця; 
- проводиться аналіз чисельності працюючих на підприємстві і 

визначається  динаміка зміни чисельності персоналу підприємства; 
Обов’язковою у звіті, є наявність схематичної організаційної структури 

підприємства із визначенням комунікаційних зв’язків між відділами та 
підрозділами. 

Обсяг другого розділу 5-6 сторінок. 
Розділ 3 повинен містити аналіз фінансових показників підприємства: 

рентабельності, платоспроможності, ліквідності, обсягів реалізації та 
динаміки прибутку. Крім того, можливим є аналіз структури збуту продукції. 
Оцінки її конкурентоспроможності, оцінки фінансової незалежності 
підприємства та вірогідності банкрутства.  

Обсяг третього розділу повинен бути від 8 до 10 сторінок. 
Розділ 4 – (Індивідуальне завдання).  
4.1. Аналіз напряму діяльності підприємства у відповідності до теми 

Дипломної (Магістерської) роботи * 
4.2.  Опис, оцінка недоліків, проблем, потенціалу та основні напрями 

вдосконалення діяльності підприємства у відповідній сфері, згідно теми 
дослідження. 

4.3. Розрахунки ефективності запропонованих заходів, на підставі 
відношення отриманого фінансового  результату від впровадження заходів 
вдосконалення та їх витратної складової;  обґрунтування та оцінка 

можливості практичного застосування цих заходів на підприємстві.  
Обсяг Індивідуального завдання (4 розділ) орієнтовано складає 30 

сторінок. 
Приклад: Тема Індивідуального завдання: Стратегічне управління 

маркетинговою діяльністю підприємства. 
4.1. Аналіз маркетингової діяльності підприємства 

4.2. Напрями вдосконалення маркетингової діяльності підприємства 
та розробка маркетингової стратегії 

4.3.  Оцінка ефективності маркетингової стратегії підприємства. 
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5.3 Науково – дослідна діяльність для студентів ОКР «магістр» 

 

Науково – дослідна частина виробничої практики магістрів базується 
на основних концептуальних засадах проведення науково – дослідної 
практики та є обов’язковим компонентом освітньо–професійної програми для 
здобуття кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності «Менеджер 
організацій і адміністрування»  і має на меті набуття студентом професійних 
навичок та вмінь здійснення самостійної науково – дослідної роботи. 

Метою науково – дослідної частини виробничої практики є набуття 
студентами досвіду самостійної науково – дослідної роботи та опрацювання 
методи її проведення, поглиблення теоретичних знань у сфері економічних 
відносин, підбір фактичного матеріалу для написання випускної 
магістерської роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових 
джерел, а також апробація результатів досліджень на наукових конференціях 
та у спеціалізованих наукових виданнях. 

Студенти під час проходження науково – дослідної частини виробничої 
практики мають вирішити наступні завдання: 

- Вивчення теоретичних класичних джерел за обраною науковою 
проблемою, пов’язаною зі спеціалізацією кафедри та відповідно наукової 
проблеми дослідження щодо майбутньої магістерської роботи; 

- Визначення стану розробки питань обраної наукової проблеми у 
вітчизняній та іноземній науковій літературі; 

- Визначення структури та основних завдань магістерського 
дослідження; 

- Оволодіння методикою обробки та аналізу статистичних даних; 
- Апробація основних теоретичних та практичних рекомендацій 

магістерської роботи (у форму виступів на конференціях, написання 
наукових статей, рекомендацій до керівників підприємств та органів лади 
тощо). 

Зміст науково – дослідної частини виробничої практики магістрів 
повинен відповідати напряму наукових досліджень студента магістратури. 
Під час такої практики надається можливість застосувати нові методи та 
отримати необхідні результати досліджень, що проводить студент при 
написання магістерської роботи. 
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VI ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОКР 
«СПЕЦІАЛІСТ» ТА «МАГІСТР» 

Переддипломна практика є необхідною складовою частиною вивчення 
навчального курсу та передбачається проходження студентами практики на 
підприємствах різних сфер діяльності. 

Для написання студентами випускної дипломної роботи є необхідним 
поєднання  теоретичних аспектів з обраної теми дослідження та практичних 
аспектів на прикладі діючих суб’єктів господарювання, можливістю 
впровадження та практичного освітлення запропонованих заходів з теми 
дослідження. 

Зміст програми переддипломної практики повинен відповідати 
Положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 
України та навчальному плану підготовки спеціалістів напряму підготовки: 
менеджмент, професійне спрямування: менеджмент організацій, логістика. 

Переддипломна практика  є логічним завершенням усіх видів практики і є 
необхідною для завершення практичної підготовки висококваліфікованих 
спеціалістів.  

Метою переддипломної практики  є завершення вивчення студентами 
проблеми, що пов’язана з темою дипломного наукового дослідження. Студенти 
узагальнюють усі дослідження, що раніше були проведені ними під час виконання 
курсових робіт та написання звітів з практики, роблять висновки і пропозиції та 
подають їх для впровадження на підприємстві. 
Під час проходження переддипломної практики студенти перевіряють 
запропоновані висновки та пропозиції, уточнюють їх, отримують відгуки 
керівників підприємства на виконане дослідження, вносять доповнення, 
оформляють звіт з проходження  практики. 

Основним завданням переддипломної практики є: 
- закріплення теоретичних знань студентів та їх застосування на практиці; 
- вивчення організаційної структури та особливостей функціонування, 

правових засад і сфери діяльності підприємства; 
- практична підготовка студентів до самостійної роботи на одній з 

відповідних посад з фаху “Менеджмент”, 
- підбір нормативно-правових, інформаційних, звітних і статистичних 

матеріалів, їх систематизація та аналіз; 
- здобуття студентами навичок самостійної практичної діяльності на 

службових посадах; 
- набуття досвіду господарської діяльності організації в умовах 

ринкових відносин; 
- набуття досвіду організаційної та управлінської діяльності зі своєї 

майбутньої спеціальності; 
- написання дипломної роботи, яка б мала практичне значення для 

відповідного підприємства; 
- розробка і впровадження заходів поліпшення діяльності суб’єктів 

господарювання. 



 

 

48  

Студент повинен ЗНАТИ: 
- організаційну структуру управління підприємством; 
- організацію праці на підприємстві; 
- сучасні вимоги до оновлення бізнесу; 
- шляхи підвищення якості продукції; 
- проблеми управління виробничим підприємством; 
- стратегію і функції підприємства; 
- навички продуктивно-критичного оцінювання діючих механізмів 

планування діяльності підприємства і розробки прогресивних методів 
економічного управління; 

- методи  та інструменти економічного управління підприємством 
Студент повинен ВМІТИ: 

- Аналізувати організаційну структуру управління підприємством. 
- Аналізувати організацію праці на підприємстві. 
- Аналізувати планово-економічну діяльність підприємства 
- Аналізувати баланс товарообороту підприємства та обґрунтувати потребу 

в товарних ресурсах на плановий період. 
- Аналізувати стан і визначити основні напрями розвитку матеріально-

технічних ресурсів підприємства. 
- Аналізувати чисельність персоналу підприємства, систему оплати праці. 

Аналізувати витрати і кінцеві результати господарської діяльності 
підприємства та визначити розмір планового прибутку. 

- Аналізувати обігові активи підприємства і визначити потребу в них на 
плановий період.  

- Аналізувати фінансові ресурси підприємства та обґрунтувати потребу в 
них у плановому періоді. 

- Оцінити ефективність  діяльності підприємств; 
- Проводити наукові дослідження з обраної теми; 
- Розробляти заходи впровадження відповідних пропозицій. 

Зміст переддипломної практики обумовлений напрямком діяльності 
підприємства, організації чи установи, що є базою практики, напрямом 
дипломного дослідження і повинен відповідати вимогам освітньо-
кваліфікаційної характеристики фахівця. Календарний графік проходження 
переддипломної практики відповідає навчальному плану (Таблиця 5)  

Таблиця 5 

Календарний план проходження переддипломної практики 

№ Вид діяльності Термін 
виконання 

1 Підготовка теоретичної частини з теми дослідження * 

2 Ознайомлення та проведення техніко – економічного аналізу 
діяльності підприємства 

* 

3 Визначення та аналіз основних напрямів діяльності 
підприємства 

* 

4 Розрахунок основних фінансово – економічних показників * 
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5 Визначення основних проблем підприємства за обраною 
темою дослідження 

* 

6 Ознайомлення  з документацією підприємства по темі 
дослідження 

* 

7 Формування пропозицій  та формулювання шляхів 
покращення діяльності 

* 

8 Визначення можливості та ступеня впровадження 
сформульованих пропозицій 

* 

* Терміни виконання завдань визначає керівник практики від ЗНУ 

 

Після закінчення переддипломної практики студент має підготувати 
пропозиції науковому керівникові щодо змісту першого варіанта 
теоретичного та аналітичного розділів дипломного проекту (магістерської 
роботи), комплексу завдань для дослідження з використанням комп’ютерних 
технологій. 

Пропозиції щодо змісту теоретичного та аналітичного розділів 
дипломної роботи (магістерської) повинні мати логічний, доказовий, 
аргументований характер і відповідати таким вимогам: 
- містити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми; 
- містити елементи самостійного дослідження; 
- містити розрахунки; 
- містити достатній для обґрунтування пропозицій аналіз досліджуваної 

проблеми у межах базового підприємства. 
Результативною формою переддипломної практики є передзахист 

дипломної роботи спеціаліста та магістра, який відбувається на засіданні 
кафедри менеджменту організацій та логістики і дає право допуску студенту 
до захисту диплому.  

На передзахист виноситься другий та третій розділи дипломної 
(магістерської)  роботи, які містять практичні результати роботи студента під 
час усіх практик, протягом усього навчального процесу в Університеті.  

Співпраця навчального закладу, студента і підприємства, що є базою 
практики, дозволяє сформулювати тему реального дипломної (магістерської) 
роботи, яка повинна бути корисною для підприємства і виконуватись на його 
замовлення відповідно до вимог проведення державної атестації випускника. 
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Додаток 1 

Форма титульної сторінки звіту з виробничої практики 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Національний університет водного господарства та 
природокористування 

Кафедра менеджменту  
 

Група ____________ 

Шифр  
 

ЗВІТ 

з ________________________практики 

на___________________________ 

(найменування підприємства) 
 

Студент_________________________________________________ 
            

 (підпис, дата)     (прізвище, ініціали) 
 

Термін проходження практики   Початок:      ________   
  

        Закінчення:  _______    

 
 

Місце практики: ______________________________    

      

Підприємство:_______________________________     
 

Керівник практики від 

підприємства:_______________________________________________ 
           

(підпис) (посада,прізвище, ініціали) 
 

Керівник практики від НУВГП                
____________________________________ 

     (підпис)      (посада,прізвище, ініціали) 
 

 
 

Оцінка захисту ________ Дата «____» ________ 20_____ р. 
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Додаток 2 

 

Індивідуальні завдання на виробничу практику бакалаврів 

Професійне спрямування «Менеджмент організацій і 
адміністрування» 

 

1. Дослідження і вдосконалення оцінки інтенсивності та ефективності 
використання потужностей організації.  

2. Обґрунтування шляхів ефективного використання виробничих фондів 
на підприємстві. 

3. Формування системи управління формуванням, оновленням та 
використанням основних виробничих фондів на підприємстві (в організації). 

4. Дослідження шляхів покращання використання основного капіталу 
підприємства (організації). 

5. Дослідження економіко-організаційних методів стимулювання росту 
виробництва на підприємстві.  

6. Удосконалення системи управління витратами на підприємстві в 
організації.  

7.  Удосконалення механізму управління рентабельністю виробництва 
на підприємстві в організації.  

8. Обґрунтування шляхів підвищення рівня рентабельності 
підприємства.  

9. Удосконалення системи планування персоналу на підприємстві (в 
організації).  

10. Удосконалення системи планування персоналу на підприємстві 
(організації).  

11.  Удосконалення системи підбору, підготовки та перепідготовки 
персоналу підприємства   

12.  Організація системи підвищення кваліфікації кадрів та їх «кар’єрного 
росту».  

13.  Удосконалення організації оплати праці на підприємстві (в 
організації) в умовах ринкових відносин.  

14. Дослідження шляхів підвищення рівня мотивації праці на 
підприємстві (в організації).  

15.  Підвищення ефективності організації та стимулювання праці на 
підприємстві (в організації).  

16. Удосконалення механізмів оплати праці та стимулювання керівників і 
спеціалістів підприємств (організацій) в умовах господарювання.  

17.  Удосконалення механізму оплати праці та стимулювання на 
підприємстві (в організації) в ринкових умовах господарювання.  

18.  Удосконалення системи організації та нормування праці на 
підприємстві (в організації).  
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19.  Техніко-економічне обґрунтування удосконалення організації праці 
та підвищення її продуктивності на підприємстві.   

20. Управління якістю продукції (послуг) на підприємстві (в організації).  
21. Удосконалення системи управління якістю продукції (послуг) на 

підприємстві (в організації).  
22. Удосконалення інформаційного забезпечення управління на основі 

нових інформаційних технологій на підприємстві (в організації).  
23.  Планування, облік, контроль на підприємстві (в організації).  
24. Фінансовий і інвестиційний менеджмент на підприємстві (в 

організації).  
25.  Дослідження шляхів розширення використання сучасних фінансових 

інструментів у діяльності підприємства (організації).  
26. Дослідження процесів кредитування підприємств (організацій) в 

сучасних умовах.  
27.  Удосконалення організації фінансового менеджменту на підприємстві 

(в організації).  
28.  Формування фінансової структури підприємства (організації) як 

передумова створення системи фінансового менеджменту.  
29. Управління оборотними активами підприємства як функція 

фінансового менеджменту.  
30.  Удосконалення управління запасами на підприємстві (в організації).  
31.  Удосконалення управління дебіторською заборгованістю на 

підприємстві (в організації).  
32.  Удосконалення управління грошовими потоками підприємства з 

метою підвищення його фінансової стійкості.  
33. Удосконалення управління інноваційним процесом на підприємстві (в 

організації).  
34.  Управління інноваційним потенціалом підприємства (організації).  
35. Удосконалення управління маркетинговою діяльністю на 

підприємстві (в організації).  
36.  Фінансове обґрунтування удосконалення маркетингової діяльності на 

підприємстві. 
37.  Удосконалення управління товарною політикою на підприємстві (в 

організації). 
38. Обґрунтування методів прогнозування цін у системі маркетингу 

підприємства (організації).  
39. Удосконалення управління комунікаційною політикою підприємств 

(організацій).  
40.  Розробка методів формування ринків збуту продукції підприємств 

(організацій).  
41.  Розробка методів економічної оцінки конкурентоспроможності 

підприємства (організації).  
42.  Дивідендна політика в акціонерних товариствах: принципи 

формування та підвищення її ефективності.  
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43.  Аналіз і обґрунтування інвестиційної стратегії на підприємстві (в 
організації).   

44.  Удосконалення методів обґрунтування інвестиційних проектів 

45. Шляхи підвищення інвестиційної активності підприємств 
(організацій). 

46. Маркетингові комунікації туристичного підприємства. 
47. Напрями підвищення конкурентоспроможності туристичного 

підприємства. 
48. Організаційна структура туристичного підприємства. 
49. Маркетингова діяльність туристичного підприємства. 
50. Оцінка ефективності діяльності туристичного підприємства. 
51. Розробка туристичного продукту та його просування на ринку 

туристичних послуг. 
52. Стратегічний менеджмент на туристичному підприємстві. 
53. Управління персоналом на туристичному підприємстві. 
54. Маркетингова стратегія туристичного підприємства. 
55. Інвестиційний менеджмент на туристичному підприємстві. 
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Додаток  3             

 

Приклад оформлення індивідуального завдання на виробничу 
практику 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

 
НА ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ 

 

Студента гр.__________ 
 

ФІП__________________ 

 

База практики_________ 
 

 

 
 

Тема завдання:   Удосконалення управління збутовою діяльності 
підприємства. 

 
План: 

 

1. Організація збутової діяльності підприємства ........ 
 

2. Показники ефективності збутової діяльності підприємства ........ 
 

       2.1. Показники реалізації товарів  (послуг) на поточний період  
 

       2.2. Динаміка показників реалізації (2-3 роки) 
 
3. Напрями удосконалення збутової діяльності підприємства та їх 

ефективність 

 

 
 

 

 

 
Керівник практики     __________________________ 
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Додаток Д 

Журнал стажера 

Відділ __________________________________________ 
Прізвище та ініціали стажера _______________________  
Прізвище та ініціали студента, що перебуває на посаді 
__________________________________________________________ 

Дата, назва завдання Опис виявлених помилок і зауважень 
при виконанні завдання 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні висновки і 
рекомендації 

 

 

 

Підпис стажера ________________ 
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Додаток 5 

Анкета 

Оцініть рівень набутих умінь і навичок під час проходження виробничої 
практики в НТЛ за шкалою від 0 до 5 балів  (0 – уміння відсутні, 1 –лише 
загальне розуміння, 2 – добре розумію, але не відсутні уміння, 3 – лише 
базові уміння, 4 – уміння високі, але немає деяких компетенцій, 5 – уміння 
високі) 
Перебував на посаді _____________________________ 
 

№ 
з/п 

Питання 

Рівень компетенцій 

перед 
практикою 

після 
практики 

1. Уміння складати і обробляти первинні документи   

2. Уміння працювати в команді   

3. Уміння готувати і приймати рішення   

4. Брати участь й організовувати взаємодію між 
підрозділами і посадами 

  

5. Уміння працювати зі спеціальними програмами   

6. Уміння давати розпорядження та контролювати їх 
виконання 

  

7. Делегувати повноваження та підтверджувати 
відповідальність 

  

 

Дайте відповідь на запитання 

№з/п Питання 
Практика в навчально-
тренінговій лабораторії 

1 Які були Ваші очікування від 
практики? 

 

2 Чи виправдалися ваші сподівання і в 
чому? 

 

3 Найбільше сподобалось при 
проходженні практики 

 

4 Найбільше не сподобалось при 
проходженні практики 

 

5 Побажання щодо організації практики  

 

Дякуємо! 
 

 


